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Dit proefschrift was niet tot stand gekomen zonder de inzet van vele dermatologen, 

(onderzoeks)verpleegkundigen en patiënten die bereid waren mee te werken aan de 

verschillende onderzoeken. Ook de samenwerking met en de support van vele personen 

in de totstandkoming van dit proefschrift waren onmisbaar. Aan hen ben ik mijn dank 

verschuldigd. Een aantal personen wil ik graag in het bijzonder bedanken:

Prof.dr. M.A. de Rie, mijn promotor. Beste professor De Rie, hartelijk dank voor uw bereidheid 

om zitting te nemen in de promotiebegeleidingscommissie toen de trein al rijdende was. Het 

was prettig om te weten dat uw deur altijd open stond zodat ik met vragen bij u terecht kon. 

Daarnaast wil ik u bedanken voor de mogelijkheid die u heeft geboden om ook de laatste 

maanden van mijn promotieonderzoek te kunnen afronden op de afdeling. 

Prof.dr. M.A.G. Sprangers, mijn promotor. Beste Mirjam, dank je wel voor je begeleiding 

en betrokkenheid in de totstandkoming van dit proefschrift. Je immer snelle en kritische 

feedback als ook je onmisbare kennis op het gebied quality of life research zorgde ervoor dat 

de manuscripten konden worden aangescherpt. Het is fijn om te kunnen leren van iemand 

met zo veel kennis op dat gebied. 

Dr. J. de Korte, mijn co-promotor. Beste John, dank je wel voor de leerzame jaren als 

onderzoeker-in-opleiding. Jouw grote mate van zorgvuldigheid en kritische commentaren 

hielden mij scherp en zorgden ervoor dat we er altijd kwalitatief goede ‘chocola van konden 

maken’. Dank ook voor de kansen die je me hebt geboden waardoor ik mijzelf verder heb 

kunnen ontwikkelen als wetenschapper binnen de (psycho)dermatologie, zowel op nationaal 

als internationaal niveau. Dat is bijzonder waardevol voor me geweest. 

Dr. Ph.I. Spuls, mijn co-promotor. Beste Phyllis, dank voor het vertrouwen en de plezierige 

wijze waarop je me hebt begeleid. Jouw inzichten hielpen mij om de balans te vinden tussen 

wetenschap en klinische praktijk. Daarnaast zijn jouw ambitie en gedrevenheid een inspiratie 

voor me. De gezellige trialteam-etentjes bij jou thuis en je gastvrijheid zullen me zeker bij 

blijven. We delen de interesse voor dermato-epidemiologie, evidence based medicine en 

outcomes research –heel leuk dat we onze samenwerking kunnen voort zetten binnen de 

HOME en COMET Initiatives. 

Dr. R. Lindeboom, mijn co-promotor. Beste Robert, jouw brede kennis van klinimetrie en 

statistiek, je creativiteit en ideeën, je inhoudelijk zeer waardevolle feedback en de prettige 

samenwerking waren onmisbaar. Je leerde mij de ins en outs kennen van item response 

theory en multilevel analyses tijdens de vele uren die we doorbrachten achter jouw pc. 

Tevens leerde je mij het overbrengen van een korte heldere boodschap: minder is beter. 

Heel veel dank voor je begeleiding. 

Mijn paranimfen. Lieve Marian, wat ben ik blij dat jij naast me staat tijdens de verdediging. 

Als studiegenootjes leerden we elkaar kennen en al snel bleek dat we vaak aan één woord al 

genoeg hadden om elkaar te begrijpen. Hieruit groeide een bijzondere vriendschap. Je nimmer 

aflatende interesse in de voortgang van mijn promotieonderzoek, je fijngevoeligheid voor mijn 

persoonlijke kwaliteit-van-leven en je luisterend oor, hulp en advies op momenten dat ik dat 

nodig had. Dank dank dank! Lieve Frank, mijn woordje tot jou bewaar ik voor het laatst.
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De leden van de promotiecommissie. Prof.dr. N.K. Aaronson, Prof.dr. A.W.M. Evers, Prof.dr. R.J. 

de Haan, Prof.dr. T.E.C. Nijsten en Dr. A. Wolkerstorfer. U allen wil ik hartelijk danken voor de 

beoordeling van het manuscript en uw bereidheid zitting te nemen in de promotiecommissie.

Prof.dr. J.D. Bos. U heeft mij de mogelijkheid gegeven om promotieonderzoek uit te voeren 

op de afdeling Dermatologie van het AMC. Hiervoor ben ik u zeer erkentelijk. 

Alle dermatologen en (onderzoeks)verpleegkundigen uit de verschillende dermatologische 

centra met wie ik heb mogen samenwerken gedurende de afgelopen vier jaar. Heel hartelijk 

dank voor het includeren van patiënten tijdens de vaak toch al drukke spreekuren, voor 

de tijd die u heeft vrijgemaakt voor het aanleveren van studie data, de gastvrijheid op uw 

afdeling en natuurlijk voor de enorm prettige samenwerking. Zonder uw medewerking zou 

het proefschrift er niet in deze vorm zijn geweest. Dank!

Alle patiënten die vrijwillig aan de verschillende onderzoeken hebben meegewerkt, 

ontzettend bedankt! 

Collegae van het Huidfonds. Anne-Marie, veel dank voor het begeleiden van de Q-ACT 

studiecentra in de uitvoering van het onderzoek en het monitoren van de studiedata. Met 

18 studiecentra was ik blij dat we het werk samen konden doen. Oda, dank voor het stand-by 

staan als wij om logistieke redenen onze studiepatiënten in het AMC niet zelf konden zien. En 

Sabrina, dank je wel voor het invoeren van een grote hoeveelheid studiedata in de database. 

Het was een enorme klus en ik was blij dat ik daar niet alleen voor stond. 

Trialteam collegae van de afdeling Dermatologie. Anna-Christa, Dominique, Evelien, Gabriëlle, 

Jascha, Job, Lidian, Mandy, Marijke, Marleen en Stef. De lunches bij de psych of buiten op het 

bankje, de vele wandelingetjes rond het AMC, de trialteam etentjes en congresreisjes naar 

het buitenland; dank jullie wel voor de ontzettend leuke tijd in het trialteam. 

Collegae van de afdeling Dermatologie. Dank jullie wel voor de samenwerking en de leuke tijd 

tijdens mijn promotieonderzoek. De wintersportreis naar Jochberg in 2012 was uniek. Mijn dank 

gaat ook uit naar aan alle arts-assistenten die hebben bijgedragen aan de inclusie van patiënten 

voor de verschillende studies op de algemene spreekuren en op het biologic spreekuur. 

Wendy, onze eerste werkdag samen begon in één van de kleinste kamertjes op de kliniek. 

Na een jaar ging jij in opleiding en niet veel later startte ik met mijn promotieonderzoek. 

Dank voor al je interesse, al die tijd. 

May, Bas en Marjan, jullie wil ik danken voor alle ‘tips and tricks’ in de laatste fase van 

het promotietraject. Van het aanvragen van offertes van drukkerijen tot aan de organisatie 

rondom de promotie zelf; jullie advies hielp me op weg.

Robert, Marja en Mariska, dank jullie wel voor alle andere zaken buiten het onderzoek om 

dat ervoor zorgde dat ik mijn werk altijd goed kon uitvoeren. 

Collegae van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). 

Jannes, Heleen, Shirley en Celine, dank voor de leerzame en gezellige tijd op het Bureau. 

Jannes, ik wil jou graag danken omdat in deze constructie de continuïteit van mijn aanstelling 

op de afdeling Dermatologie in 2012 gewaarborgd kon blijven.
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Collegae van de afdeling Medische Psychologie. Hartelijk dank voor de samenwerking. De 

feedback op alle leerzame ‘research issues’ en de proefpromotie waren zeer waardevol. 

Collegae van de Clinical Research Unit. Miranda en Irmgard, hartelijk dank voor de prettige 

samenwerking in de ontwikkeling van de Q-ACT database en het overzetten van het Access 

databestand naar werkbare SPSS bestanden zodat ik de data kon analyseren. Vaak had ik 

mijn vraag nog niet gesteld of ik had al een antwoord in mijn mailbox. Super.

Mijn nieuwe collegae van het VUmc. Caroline en Riekie, hartelijk dank voor de flexibiliteit 

die jullie mij de afgelopen maanden hebben geboden zodat ik naar het AMC kon pendelen 

om te werken aan de afronding van mijn proefschrift. Dit heb ik bijzonder gewaardeerd. 

Ik vind het daarnaast een eer dat ik deel uit maak van jullie team; jullie enthousiasme voor 

klinimetrie werkt aanstekelijk en is voor mij een bron van inspiratie. Carlijn, wat leuk dat we 

kamergenootjes zijn! Beiden hebben we ons ingewerkt in een nieuwe functie en beiden 

waren we daarnaast druk met de afronding van ons promotieonderzoek. Onder het genot 

van een stuk chocola en een kop thee konden we alles vaak wel weer relativeren. 

Mevrouw Musaph, Monique Broekman en Jan van Hees. Veel dank voor de toestemming die 

u heeft gegeven voor het opnemen van de afbeelding van het kunstwerk in mijn proefschrift. 

De symboliek erachter betekent veel voor me.

Grietje, dank je wel voor de plezierige samenwerking de afgelopen jaren. En natuurlijk heel 

veel dank voor jullie support!

Offpage. Aleksandra, Dorothea and Ewa, thank you very much for your help and support in 

the lay-out and printing of my PhD thesis.   

Alle sponsors. Hartelijk dank voor de financiële ondersteuning wat het drukken van dit 

proefschrift mogelijk maakte.

Ten slotte wil ik nog een aantal dierbare mensen in mijn leven bedanken voor hun support 

gedurende de afgelopen jaren vanaf de zijlijn.  

Mijn vriendinnen. Dank voor alle gezelligheid tussen werk en promotieonderzoek doen 

in, hierdoor kon ik mijn onderzoeksstress even laten voor wat het was. Maar ook excuses 

voor de keren dat ik verstek liet gaan en onze afspraak soms op het laatste moment moest 

afzeggen omdat mijn werk nog niet af was. Dank jullie wel voor alle begrip hiervoor. Het is 

fijn om zoveel lieve vriendinnen om me heen te hebben; jullie zijn me enorm dierbaar. Lieve 

Brigitte, jou wil ik in het bijzonder bedanken. Jij kent me als geen ander en weet wat er in 

me omgaat. Dankjewel voor al je support! De afgelopen jaren zijn in meerdere opzichten 

speciaal en bijzonder geweest. Fijn dat we op die momenten zo dichtbij elkaar konden staan.   

Mijn familie en schoonfamilie. Lieve pap & mam, 100 keer dank-je-wel zeggen is lang niet 

genoeg om mijn grote dank aan jullie te betuigen. Dankzij jullie never-ending support en 

betrokkenheid konden de dingen die tegelijk kwamen naast elkaar plaatsvinden. Ik hou 

van jullie. Lieve Jorn, Merijn & Iris, ik geniet van het samen zijn en de leuke dingen die we 

doen. Die frequentie kan wat mij betreft nu omhoog! Lieve Cor & Marion, Melcher, Arthur 

& Marijke en Marlous & Patrick, fijn om zo’n lieve schoonfamilie te hebben. 
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Frank, mijn liefste lief. Jou wil ik danken om wie je bent. Jouw rust en geduld, je eindeloze 

vertrouwen in mij, je goede zorgen en je praktische hulp tijdens de allerlaatste loodjes die 

écht het zwaarste wogen, vormden voor mij de stevige basis waarop ik altijd kon terugvallen. 

Promoveren is heel mooi, maar uiteindelijk zijn het andere dingen die het leven bijzonder 

maken. Ik kijk dan ook enorm uit naar de (vrije) tijd die voor ons ligt, samen met onze 

prachtige dochter Jade. Ik hou van je.
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