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Dankwoord
Professor Faber, beste William mijn promotor, mijn dank gaat in eerste instantie 
naar jou uit, in de loop der jaren hebben wij een speciale band opgebouwd. Dat er 
tenslotte toch nog een promotie uit is gerold is een bekroning op onze vriendschap. 
Professor Bos, beste Jan, mijn opleider, ik dank je voor de immer stimulerende 
woorden. Jij hebt tijdens mijn opleiding er in toe gestemd dat ik enkele maanden in 
Suriname werd opgeleid waardoor het uiteindelijk mogelijk werd een begin aan dit 
proefschrift te maken.
Professor Lai A Fat, beste Rudy. Op jouw afdeling in het Academisch Ziekenhuis 
Paramaribo is de basis voor dit proefschrift gelegd. Ik dank je hartelijk voor je 
gastvrijheid, maar ook bovenal voor de gezellige etentjes samen.
Ook de overige leden van de promotiecommissie: prof. dr. Kager, dr. Mekkes, prof. 
dr. Neumann en dr. de Hoop ben ik zeer erkentelijk voor het vrijmaken van hun tijd 
om dit proefschrift te kunnen beoordelen.
Ricardo Hu, jij hebt mij de weg op de afdeling Dermatologie in het Academisch 
Ziekenhuis Paramaribo gewezen. Ik dank je voor de periode dat jij mij de ruimte gaf 
om een stukje opleiding in Suriname te krijgen. Ook Ramon Soetosenojo die zijn 
warme plaats in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo verruilde voor een koude 
plaats in het AMC dank ik. Zonder deze ruil had ik tijdens mijn opleiding nooit enige 
tijd in Suriname kunnen doorbrengen. 
Henry de Vries, vriend en collega. Ik dank je voor jouw altijd kritische kanttekeningen. 
Jij kwam met de suggestie van de omslag van dit proefschrift.
Henk Menke, jij zal je wel in al je bescheidenheid afvragen waarom ik je dank. Maar 
je was toch achter de schermen met name tijdens de laatste lootjes aanwezig, 
moedigde vanaf de zijlijn aan. Je vertrouwen in mij heb ik zeer gewaardeerd. 
Leonard Witkamp, ik dank je voor het corrigeren van artikelen in dit proefschrift. 
Telkens weer corrigeerde je in zeer rap tempo de eerste versies en vroeg vervolgens 
waar het volgende artikel bleef. Als het aan jou had gelegen was ik 8 jaar geleden al 
gepromoveerd.
Mijn collega’s Roël Chin-A-Lien, Irina Cairo en Wim Roest. Ik dank jullie voor jullie 
geduld en de vrijheid die jullie mij de afgelopen jaren hebben gegeven. We vormen 
een hechte maatschap en zullen ons de komende jaren verder profileren. Ook de 
zusters van de afdeling Dermatologie van het Flevoziekenhuis dank ik voor hun altijd 
stimulerende aanmoediging. Ja, ik ben nu eindelijk afgestudeerd, laten we een feestje 
vieren. 
Martin Wagtmans, collega MDL-arts in het Flevoziekenhuis, dank ik voor het helpen 
met een literatuurbestand. Deze marathon is uitgelopen, op naar de volgende. Mijn 
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collega’s en het management van het Flevoziekenhuis dank ik voor de plezierige 
werkomgeving waarin ik de afgelopen  jaren heb mogen werken.
Pieter van Thiel, bedankt voor de vele gezellige maandagen die wij zwoegend 
doorbrachten om de stroom patiënten met cutane leishmaniasis te behandelen.
Ook gaat mijn dank uit naar de studenten die in de loop der jaren het nodige werk, 
beschreven in dit proefschrift hebben uitgevoerd.
Mijn moeder dank ik voor haar nimmer aflatende steun. Helaas zal mijn vader er niet 
bij zijn. Mijn familie, hoewel ik niet altijd even duidelijk was over wat ik nou precies 
aan het doen was, zijn altijd interesse blijven tonen, ik dank jullie hiervoor.
En last but not least Manoushka, Zera en Milan. Dit proefschrift is geschreven in de 
spaarzame uurtjes wanneer jullie eindelijk in bed lagen en Manoushka op toneel 
ergens in het land stond, maar ook tijdens de weekends en in de vakanties. Het is tijd 
om mijn bureau op te ruimen en meer plezier met jullie te hebben.
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