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De kans is groot dat, nadat u mijn stellingen al met een schuin oog heeft bekeken 

en grotendeels onbegrepen heeft weggelegd, deze pagina de eerste is die u leest 

uit dit proefschrift. Betrapt? Geen paniek, u gaat op in de massa… 

 

cli·ché [kliesjee] (het; o; meervoud: clichés; verkleinwoord: clicheetje):  

Overbekende waarheid, al te vaak gebruikte uitdrukking; gemeenplaats, 

dooddoener 

 

Dat zegt de Dikke Van Dale er over. Desondanks is en blijft het dankwoord, 

overigens zonder dat dit ooit in de openbaarheid wordt toegegeven, het best 

gelezen hoofdstuk van menig proefschrift. Het heerlijk herkenbare metrum waarin 

alle usual suspects (promotor en co-promotores, kamergenootjes, de dame van de 

koffie, de onvermijdelijke geliefde en het tijdens de promotie verwekte 

nageslacht) de revue passeren leest even heerlijk weg als de achterklap die uw wc 

bezoek verrijkt. Daaraan toegevoegd uw nieuwsgierigheid gemixt met een lichte 

angst of u zelf nog genoemd wordt draagt niet in mindere mate bij aan de 

populariteit van deze passage. Herman de Coninck, de man die zijn volk poëzie 

leerde lezen, zei eens Literatuur is een protest tegen het cliché. Om nou dit, of elk 

ander proefschrift wat dat betreft, van het stempel literatuur te voorzien zou 

getuigen van een groot hybris en bovendien, zijnde opgegroeid met de 

Klisjeemannetjes op de achtergrond, zal ik de laatste zijn die verkondigd vies te 

zijn van een stukje cliché op zijn tijd. Ik wens u dan ook veel leesplezier en mocht u 

nog een minuutje overhouden, scant u dan ook nog even de samenvatting om die 

ongemakkelijke stiltes bij de borrel te voorkomen. 

 

Als eerst wil ik graag iedereen bedanken die in meerdere of mindere mate 

betrokken is geweest bij het tot stand komen van de studies en het proefschrift, 
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gedeeld heeft in de successen en mij heeft bijgestaan in die onvermijdelijke 

perioden wanneer het allemaal even niet wilde lukken. 

 

Daarnaast mijn co-promotoren, te beginnen bij dr. Leonard Witkamp. Ik durf 

zonder meer te zeggen dat zonder hem dit proefschrift hier niet had gelegen. Hij 

was degene die iets in mij zag en mij op het pad van dit promotie traject heeft 

gezet, ondanks mijn toentertijd stellige overtuiging dat het niks voor mij was. 

Gezien de goede afloop had hij, zoals wel vaker helaas, gelijk. Leonard, ontzettend 

bedankt voor het vertrouwen dat je toen en nog steeds in mij hebt. 

 

Mijn ontmoeting met dr. Phyllis Spuls, omstreeks september 2007, voor een 

wetenschappelijke stage bleek, zonder dat wij dit ons toen beseften, de eerste 

dag te zijn van de lotgevallen van deze promovendus. Ik heb haar sindsdien leren 

kennen als een zeer begane, gastvrije, ambitieuze en vooral lieve vrouw waarbij ik 

mij altijd thuis heb gevoeld. Naast de onmisbare wetenschappelijke input heb ik 

jouw visie op de morele en ethische kant van het onderzoek als zeer waardevol 

ervaren. Phyllis, je bent met recht het hart van mijn proefschrift geworden. 

 

Dr. Nicolette de Keizer is de enige persoon bij mij bekend die het voor elkaar 

speelt om studieprotocollen en manuscripten niet alleen binnen 24 uur van 

commentaar te voorzien, maar hierin ook nog dermate scherp en gedetailleerd te 

zijn, alsof ze elke zin onder een loep had gefileerd. Nicolette, ondanks dat het 

contact met jou wat minder frequent was, wist jij altijd tot in de puntjes waar ik mee 

bezig was. Je positief kritische feedback heeft in grote mate bijgedragen aan mijn 

wetenschappelijk geweten en je vakmanschap is een inspiratie voor mijn toekomst 

als academicus. 
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Mijn promotor, prof. dr. Ameen Abu-Hanna is pas aan het einde van mijn promotie 

traject betrokken geraakt, wegens het wegvallen van mijn voormalige promotor. 

Ondanks zijn geringe input in het wetenschappelijke deel was hij binnen korte tijd 

zeer betrokken bij mijn promotie. Ameen, dank voor je flexibiliteit en 

welwillendheid mijn promotorschap op je te nemen.  

 

Alle collega’s, zowel de huidige, de J’s en de alumni, bij KSYOS Telemedisch 

Centrum. Naast de ontzettend relaxte en open sfeer op de werkvloer zijn velen van 

jullie ook buiten het werk goede vrienden geworden en het feit dat ik toen en nu 

met veel plezier naar kantoor ga is in grote mate aan jullie te danken.  

 

Het trial team van de afdeling huidziekten was een warm bad, waar zelfs ik als non 

medicus snel in werd opgenomen en waar de loyaliteit van en voor oud teamleden 

bij de etentjes bewonderenswaardig is. Dank voor de leuke tijd binnen en buiten 

het AMC. In het bijzonder, Anna-Christa, Oda en Sanna. Ondanks de 12 vierkante 

meter die we met z’n vieren deelden, vond ik het werken op ons kamertje altijd 

een plezier.  

 

Alle dermatologen en huisartsen die hebben meegewerkt aan mijn onderzoek, in 

het speciaal Marc Nahuys, Werner Habets, Menno Gaastra, Pina Middelkamp, 

Henry de Vries, Edwin van Leent, Wietse van der Veen, Albert Wolkerstorfer, Henk 

Sillevis Smitt, Diederik de Geer, Chris den Hengst, Vera Heydendael, Piet Burger, 

Amber Goedkoop en de huisartsen die de teledermatoscopie hebben omarmd. 

 

Mam, Pap, Teri, Giel, vrienden, familie, teamgenoten en al die anderen die het 

hebben aangedurfd telkens weer te vragen wat ik nou eigenlijk aan het doen was: 

bedankt voor het luisteren, de interesse, het meedenken, de soms benodigde 

spiegel en alle, ja daar is ‘ie dan, gezelligheid! 
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En tenslotte, traditioneel als laatste in het dankwoord, nog een paar woorden voor 

jou lieve Nina. Tijdens het eerste jaar van mijn promotie leerde ik je kennen als 

buurmeisje - dat je er al 3 jaar woonde is voor mij nog steeds een raadsel - , en al 

vrij snel na deze ontdekking en die bewuste kroegentocht door Oost was je ook 

mijn meisje. Ik zal niet trachten alles wat ik voor, bij en met je voel te vatten in een 

paar zinnen amateuristisch proza, maar weet dat die ontdekking van de wijnrode 

kleur in de gang op de derde verdieping de belangrijkste is uit mijn leven.  

 

 

  


