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dankwoord
Het heeft even geduurd, maar nu is het toch echt zo ver: mijn proefschrift is klaar! 
En aangezien je promoveren niet alleen doet, wil ik graag iedereen bedanken die, op 
welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 
Een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken:

Professor Bos, mijn promotor, u heeft mij de mogelijkheid gegeven om dit 
proefschrift te maken en mij daar ruimschoots de tijd voor gegeven. Mijn dank voor 
het vertrouwen en de ruimte die ik daarvoor kreeg. 

Menno de Rie, mijn co-promotor, heel erg bedankt voor de directe begeleiding, 
aan- en bijsturing tijdens het gehele proces. Dit heeft mij heel erg geholpen en 
kon gelukkig ook gecontinueerd worden toen je niet meer op loopafstand was. 
Leve internet! Jouw kennis, ervaring, diplomatie en vele contacten hebben sterk 
bijgedragen aan dit proefschrift.

Marcel Teunissen, mijn co-promotor, heel erg bedankt voor je expertise met 
betrekking tot psoriasis en natuurlijk alle laboratorium zaken voor deze promotie. 
Tevens bedankt voor je kritische reviews van de vele versies die voorbij zijn gekomen. 
Vaak kwamen daar uiteindelijk de beste zinnen uit voort!

Professor Faber, hartelijk dank dat u meerdere keren à la minute wilde inspringen 
om de promotor taken op u te nemen en dat u in uw vrije tijd naar het AMC 
kwam voor enkele thesisbesprekingen. Hierdoor wist u de continuïteit voor mij te 
waarborgen en dat heb ik zeer gewaardeerd. 

Leden van mijn promotiecommissie, Prof. dr. Ten Berge, Prof. dr. van de Kerkhof, 
Prof. dr. Prens, Prof. dr. Tak en dr. Tensen, hartelijk dank voor uw deelname aan de 
commissie en het kritisch beoordelen van het manuscript.

Gabrielle, mijn paranimf; jij was voor mij de stabiele factor in het trialteam en hebt 
mij alle kneepjes van het doen van klinische trials bijgebracht. Jouw rust en warmte 
waren als een warm bad in onze af en toe hectische ‘toko’. Ik heb met ontzettend 
veel plezier met je samengewerkt op de trialkamer en kijk uit naar hopelijk nog vele 
gezellige etentjes.

Michiel, mijn paranimf en (trial)maatje; met jou samenwerken was altijd een feest. 
Jouw rust, humor en relativeringsvermogen (naast natuurlijk Cola (light) en Kitkat 
Chunckies) maakten het werken, zelfs soms tot in de late uurtjes, altijd plezierig. Wie 
weet kunnen we deze samenwerking in de toekomst voortzetten. 

Elian, Lidian en alle andere die samen met mij op de trialkamer hebben gewerkt: 
dank voor jullie inzet en bijdrage aan de gezellige sfeer.

Daisy, wat zou ik zonder jou kunnen als het om mijn biopten gaat! Dank voor al je 
inzet voor het snijden, kleuren en het o zo enerverende tellen van de vele kleuringen 
(gedeelde smart is halve smart). Ondanks dat je het vaak ontzettend druk had, lukte 
het je gelukkig toch nog altijd om ergens tussendoor tijd vrij te maken voor onze 
biopten. Dank daarvoor.
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Maarten Kraan, dankzij jouw inzet zijn hoofdstuk 6 en 7 van de grond gekomen. 
Dank daarvoor! Jouw enthousiasme voor onderzoek is zeer inspirerend.

Shu, thank you for all your efforts, most of which you had to do in your spare 
time. It has resulted in an excellent article! Thank you.

Arno van Kuijk, heel erg bedankt voor je geduld en de prettige samenwerking 
tijdens onze gezamelijke projecten. 

Amber, Gamze, Pina, Elian, Germaine en Lidian, dank dat ik in meer of mindere 
mate gebruik heb mogen maken van jullie expertise met betrekking tot het specialisme 
promoveren. Dat gaf een heleboel kopzorgen minder!

Verder dank aan alle (oud- en huidige) arts-assistenten, stafleden, verpleegkundigen 
en baliepersoneel van de afdeling Dermatologie in het AMC. Hartelijk dank voor de 
prettige samenwerking, jullie begrip en ondersteuning. Jullie zorgen er met z’n allen 
voor dat ik altijd met plezier kom werken.

Robert, Marja en Mariska, bedankt voor al jullie hulp en ondersteuning bij alle 
technische en administratieve uitdagingen van deze promotie.

Sanna, dank voor je tijd en expertise met betrekking tot de statistiek van mijn 
laatste artikel. Hopelijk duurt het niet meer lang, voordat je jezelf ook dr. mag 
noemen.

Dank aan alle patiënten die zich belangeloos ter beschikking hebben gesteld voor 
de onderzoeken.

Petra en Djamila, ik ben heel blij met en dankbaar voor onze vriendschap en 
regelmatige etentjes. Het blijft een bijzonder feit dat wij straks alle drie gepromoveerde 
specialisten zullen zijn (powervrouwen, en toch zo gewoon gebleven…)! Met liefde 
blijf ik hopelijk nog tot ver na ons pensioen restaurantjes voor ons uitzoeken.

Lieve pap en mam, dank voor alles: alle mogelijkheden die jullie mij hebben 
gegeven, het onvoorwaardelijke geloof en vertrouwen in mij, en de laatste tijd 
uiteraard ook de vele keren dat jullie op Hugo wilde passen, zodat ik alles kon 
afronden. 

Verder wil ik familie, vrienden en alle anderen bedanken, die gedurende de 
afgelopen jaren steeds geïnteresseerd zijn geweest (en gebleven), maar met name 
ook ruimschoots voor prettige afleiding hebben gezorgd. 

Lieve Peter, dank voor je onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen, begrip en geduld. 
Jij hebt mij altijd het gevoel gegeven dat alles mogelijk was en mij daar ook altijd 
alle gelegenheid voor gegeven en daar ben ik je heel dankbaar voor. Jij bent mijn 
grootste geluk. Ik hoop dat we nog lang samen mogen genieten van het leven en 
onze kinderen.
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