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DANKWOORD

In meer dan vier jaar onderzoek doen heb ik ontzettend veel mensen ontmoet, die elk 
op hun eigen manier een steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 
dit proefschrift. Het is zo goed als onmogelijk om over zo’n lange tijd iedereen die mij 
geholpen heeft specifiek te bedanken. Daarom wil ik nu, bij dezen, in het algemeen 
mijn hartelijke dank en waardering uitspreken aan al deze mensen.

Dit had het kortste dankwoord ooit kunnen zijn. In principe kunt u, nu u mijn bedankje 
hierboven in ontvangst heeft genomen, stoppen met lezen. Maar ik wed dat u dat niet 
doet en dat ik mij er niet zo gemakkelijk vanaf kan maken. Aan een aantal personen ga 
ik dus toch, zoals dat hoort, een persoonlijk woord van dank wijden. 

Ten eerste wil ik mijn promotoren, Prof. dr. Jan Bos en Prof. dr. Frank van Dijk 
en mijn copromotoren, dr. Maarten Verberk en dr. Sanja Kežić, bedanken voor de 
uitstekende begeleiding die ik de afgelopen jaren heb mogen ontvangen. Zonder 
jullie had dit proefschrift er heel anders uitgezien; ik denk dat bijna elke zin wel een 
keer is herschreven. Of twee keer. Of misschien wel drie of vier keer. Maar het werd er 
elke keer weer een stukje beter van! Beste professor Bos, bedankt voor uw inspiratie, 
de discussies over atopisch eczeem en het houden van het overzicht over het grotere 
geheel (inclusief voor hoeveel procent de verschillende hoofdstukken al af waren). Dat 
ik de mogelijkheid kreeg om een paar dagen mee te lopen op de poli Dermatologie 
heb ik ook zeer gewaardeerd. Beste Frank, bedankt voor de vele correcties op mijn 
werk maar vooral voor je grote enthousiasme en creativiteit. Jouw ideeën en nieuwe 
inzichten dwongen mij vaak om via een andere hoek naar mijn onderzoeksresultaten 
te kijken, wat zeer nuttig bleek. Beste Maarten, jij hebt van ons allen misschien wel 
de meest kritische blik en het is deze blik die mij mede geïnspireerd heeft tot het 
opnemen van stelling nummer 10. Je staat altijd klaar om mij te helpen met de meest 
ingewikkelde berekeningen en met het controleren van allerlei teksten, wat ik enorm 
waardeer. Je bent ook altijd bereid om een stapje verder te denken, wat vaak leidde 
tot interessante discussies tijdens het werk. En al was ik niet altijd even blij, wanneer 
er in versie 21 toch nog weer wijzigingen nodig bleken, jouw commentaar was vrijwel 
altijd zinnig. Het resultaat was dan ook dat de referees van de tijdschriften bijna geen 
kritische vragen meer konden verzinnen. Bedankt voor alles! Beste Sanja, toen ik hier 
kwam wist ik bijna niets van de huid maar dankzij jou weet ik nu bijna alles van de 
huid. Ik heb veel van je geleerd, niet alleen van je specialistische kennis, maar ook 
van je inspiratie voor nieuwe onderzoeksvoorstellen en van je grote en veelzijdige 
internationale netwerken. Daarnaast is het ook gewoon gezellig in kamer 113. Bedankt 
voor je waardevolle begeleiding, het samen koffie drinken en sushi eten. Werken met 
jou is niet alleen leuk, ik zie ook nog eens wat van de wereld (“Zullen we maar via New 
York vliegen?”).

De leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. M.A. de Rie, Dr. T. Rustemeyer, Prof. 
dr. L. Reijnders, Prof. dr. S.M. John en Dr. ir. M.E.G.L. Lumens, wil ik bedanken voor het 
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lezen en beoordelen van mijn manuscript en hun bereidheid te opponeren tijdens de 
verdediging van mijn proefschrift. 

Florentine en Nico, jullie hebben veel werk verzet voor mijn onderzoek, zowel in 
het lab als met administratieve ‘rompslomp’. Ik weet niet hoeveel brieven en kaartjes 
er verstuurd zijn, al dan niet met swabjes en USB-poppetjes erin, maar het waren er 
veel. Bedankt voor jullie hulp en voor jullie gezelligheid als collega‘s. Tommie, Nick, 
Tamsin en Eelke, hartelijk bedankt voor jullie hulp bij het versturen van post en het 
nabellen van deelnemers voor het onderzoek bij leerlingverpleegkundigen. Zonder 
jullie was ik nu nóg bezig geweest met de follow-up 

Mijn grote dank gaat ook uit naar de studiecoördinatoren en docenten en hoofden 
van de verschillende opleidingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek naar 
handeczeem: de Hogeschool van Amsterdam, het ROC ASA in Amsterdam, het ROC 
van Amsterdam, de Hogeschool Inholland in Amsterdam en Alkmaar, de Hogeschool 
Utrecht, het ROC Midden-Nederland in Utrecht, de Hogeschool Rotterdam, het 
Albeda College in Rotterdam, de Hogeschool Leiden, de HAN in Nijmegen, de 
Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoort College in Groningen, de Christelijke 
Hogeschool Ede en het ROC NovaCollege in Haarlem. In het bijzonder wil ik Carol 
Timmer, Lilly de Groot, Sanne Nissink, Marcel Bruist, Priscilla Elfrink en Marjolein van 
der Laan bedanken voor hun medewerking in de beginfase van het onderzoek, en 
Edilse Goeloe, Barbara Wendt, Paul Overbeek, Hettie de Jongh, Norine Duyvendak, 
Wupke Boog, Steven Slappendel,  Yvonne Becque, Annelies Eysink, Marjolein Albers, 
Helen Hulst en Patricia Jorritsma voor hun herhaaldelijke enthousiaste medewerking. 
Uiteraard wil ik ook de leerlingen van bovengenoemde scholen die hebben 
deelgenomen aan het handeczeemonderzoek hartelijk bedanken. Jullie hebben de 
belangrijkste en meest waardevolle input gegeven aan dit proefschrift! 

I also would like to thank my international colleagues who have collaborated with 
me in joint research projects. I am grateful for the collaboration with Dr. Sean Sample of 
the Institute of Occupational Medicine (IOM), Edinburgh and the use of their sampler 
for the measurement of wet work. Dr. Ali Behroozy, thank you for your cooperation in 
the field-testing of this sampler among nurses. It has been a pleasure working with 
you. Prof. dr. Swen John, thank you for giving me the opportunity to work together 
with the University of Osnabrück. Lilla Landeck, thank you for working with me on so 
many publications, while still finding the time to have a laugh together and have a 
swim in the Croatian sea! Irena Dapic, thank you for the nice times we had together 
while you were working in Amsterdam or during international meetings. I enjoy your 
company. Ivone Jakasa, you sacrificed a whole weekend to show me the best spots of 
Zagreb and surroundings, thank you so much! I will never forget it. 

Alle collega’s van het Coronel Instituut wil ik graag bedanken voor jullie leuke 
gezelschap tijdens de lunches en koffiepauzes  de afgelopen jaren, met name Fania, 
Sietske, Marie-Christine, Julitta (bedankt voor je tips over al die kleine dingetjes ter 
voorbereiding van de promotie!), Sarah, Steven en niet te vergeten Martijn, met wie ik 
jarenlang een kleine maar o zo gezellige kamer heb gedeeld. 
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Familie Meijer, hartelijk bedankt dat ik zo nu en dan op jullie Amsterdamse vloot 
mocht overnachten. Zonder jullie gastvrijheid was ik nu nog niet klaar geweest met 
mijn proefschrift!

Terugkijkend heb ik niet alleen veel geleerd, maar ook veel genoten van dit 
promotieonderzoek. Het is een voorrecht om leuk en uitdagend werk te hebben, 
waarin je je kan bezighouden met dat wat je interesseert. Han en Agnes, mijn lieve 
ouders, jullie zijn hierin een voorbeeld en hebben mij altijd gestimuleerd om te toen 
wat ik leuk vond. Bedankt daarvoor! Marijn en Eelke, wat ontzettend leuk dat jullie 
straks als paranimfen naast mij staan. Bedankt voor alle gezellige momenten samen. 
Dat er nog vele mogen volgen! Lieve Sander, je moest heel wat geduld met mij 
hebben als ik weer eens aan het werk was en dat was niet altijd gemakkelijk, maar 
het is gelukt! Bedankt voor alles, je bent de liefste vriend en de beste papa die onze 
kindjes zich kunnen wensen. Lieve Tessa en Annemiek, jullie zijn nog te klein om deze 
promotie bewust mee te maken, maar toch wil ik jullie noemen. Wat fijn dat jullie er 
zijn, onze kleine zonnestraaltjes! Het leven is mooier met jullie erbij.
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