
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Molecular mechanisms underlying CD27-CD70 costimulation

Peperzak, L.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Peperzak, L. (2010). Molecular mechanisms underlying CD27-CD70 costimulation. [Thesis,
externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/molecular-mechanisms-underlying-cd27cd70-costimulation(972841df-3ffa-4744-9e15-2908d7a4c653).html


         156       Appendices

Dankwoord 

Hier volgt niet zomaar een opsomming van namen van mensen die ik ken of heb leren 
kennen tijdens mijn promotie, integendeel, hier volgt een eerbetoon aan diegenen die dit 
proefschrift, en de tijd waarin dit werk is gedaan, tot een succes hebben weten te maken. 

Ten eerste mijn promotor Jannie Borst, buiten de diepgaande kennis en hart voor haar 
werk, heeft ze ook hart voor haar werknemers en komt ze voor je op als dat nodig is 
zoals een moeder dat voor haar kinderen zou doen. Jannie, hartelijk dank voor de fi jne 
en leerzame tijd in jouw groep! Ik neem aan dat we regelmatig contact houden, al was 
het maar om ook die laatste hoofdstukken om te toveren tot publicaties. Daarnaast wil 
ik ook de leden van mijn promotie begeleidingscommissie bedanken; Ton Schumacher, 
Heinz Jacobs en Ed Roos. Dank voor jullie wetenschappelijke input tijdens de jaarlijkse 
bespreking van mijn voortgang.

Natuurlijk ook Yanling; thank you so much, without you I would still be doing those mouse 
experiments. Elise; het was erg gezellig om samen proeven met jou te doen (relax; eerst 
uitwerken, dan conclusies trekken). Jonny, with almost unlimited knowledge of the immune 
system, thanks for writing my thesis ;-) and for being my paranimf (yes you have to wear 
that penguin suit). Gerda, dank voor de technische ondersteuning. Ulf, just keep   on working 
on MS4A4B, it’ll be a success! Ook wil ik hier de leden van ons apoptose groepje, vaak 
enigzins ondergesneeuwd op de afdeling immunologie, bedanken. Evert, super bedankt 
voor alle technische hulp, al vanaf het moment dat ik begon! Chiel en Inge, het was erg 
leuk tegelijkertijd met jullie mijn promotie bij Jannie te doen, ik heb ontzettend veel lol met 
jullie gehad op borrels en feestjes (Inge, zet het Mahjong maar klaar, we komen eraan). 
Rogier en Bert, hartelijk dank voor jullie hulp bij apoptose gerelateerde vragen en voor het 
‘lenen’ van reagentia.

Verder zijn er een aantal belangrijke mensen op onze afdeling die ik wil bedanken. Peter, 
bedankt dat je mijn paranimf en vriend bent, maar ook dank voor het luisteren naar de 
dagelijkse frustraties op de fi ets naar huis. Shazzy, thanks for our nice chats, either scientifi c 
or not. Gavin, Andrew, Carmen, thanks for your scientifi c input. Richard, dank voor de 
pokeravondjes in de Flits, maar belangrijker nog, dank dat je mij daar hebt voorgesteld aan 
Els!! 

Zeker niet onbelangrijk voor het succesvol uitvoeren van mijn experimenten waren 
Frank en Anita van de fl ow cytometry afdeling; Henk, Sjaak en overig personeel van de 
proefdierafdelingen G1 en G3; Ron, Daoud en medewerkers van de microarray faciliteit. 
Mijn dank is groot.
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Natuurlijk wil ik ook mijn ex-collega’s en kamergenoten van H7 bedanken die mij in het 
begin van mijn promotie erg hebben geholpen; Anna, Ramon, Koen en Moniek.

Ook wil ik de mensen van andere afdelingen in het NKI bedanken die op wetenschapelijke 
of sociale manier hebben bijgedragen aan mijn promotijd; Wilbert, Huib, Johan, Jeroen, 
Ernst, Sid, Sietske, Joanna, Martijn en Dieuwke.

Jan Voorberg, Marianne Boes en Hidde Ploegh, jullie waren en zijn van cruciaal belang 
voor mijn wetenschappelijke carrière door mij enthousiast te maken voor de wetenschap 
en het immuunsysteem. Tevens wil ik jullie bedanken voor het schrijven van talloze 
aanbevelingsbrieven. Dank!

Als uitlaatklep en sociale opvang tijdens weekenden of daarbuiten wil ik mijn goede 
vrienden bedanken; Jehan, Coby, Bart, Sascha, Erik en Brechtje, omdat ze er altijd zijn 
wanneer je ze nodig hebt. Ik hoop dat jullie allemaal langskomen in Melbourne anders ga 
ik jullie teveel missen!! Mida, ik heb genoten van onze tijd samen en de avonturen in verre 
landen die we hebben beleefd. Heel veel plezier en succes in NY! Verder ook de vrienden 
die ik minder vaak zie, maar ook zeker een warm hart toedraag; Maurice, Sabine, Paulien, 
Steven, Rob, Bert, Rieneke, Femke, Jurgen, Iebel, Gregor en Karin. 

Ook wil ik mijn schoonfamilie hartelijk bedanken voor de gezellige avondjes in Bunnik 
en Utrecht; Ger, Marie-Jose, Tim, Esther, Lenny, Dick, David en Aron, moge er nog vele 
etentjes, sinterklaasavonden en concerten volgen!

Pap, Mam, heel veel dank dat jullie mij altijd hebben gesteund in wat ik het liefst wilde 
doen, wetenschap dus!

Elsie, een van de allermooiste momenten ooit was toen ik bij jou wakker werd in Utrecht! 
Ik ben ontzettend blij dat wij elkaar hebben gevonden en weet zeker dat we een super tijd 
gaan hebben in Australië!


