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Dankwoord 

 

Promoveren doe je niet alleen. Daarom wil ik graag via deze weg iedereen heel hartelijk be-

danken die bijgedragen heeft aan dit proefschrift.  

 

Allereerst wil ik mijn beide co-promotoren Sanja Keži� en Maarten Verberk en mijn promo-

toren Frank van Dijk en Derk Bruynzeel bedanken. Beste Sanja, heel erg bedankt voor de 

enthousiaste en waardevolle begeleiding. Je stond altijd voor mij klaar, zorgde voor nieuwe 

ideeën en zorgde ervoor dat de vaart erin bleef. Beste Maarten, bedankt voor je grote inzet bij 

de begeleiding van mijn promotietraject. Zonder jouw enthousiasme, nuttige opmerkingen en 

creatieve oplossingen was ik nooit zover gekomen. Sanja en Maarten, ik heb een leuke tijd 

met jullie gehad! Beste Frank, bedankt voor je enthousiasme en betrokkenheid bij het project 

en jouw waardevolle nieuwe ideeën. Beste Derk, bedankt voor alle hulp en steun tijdens mijn 

promotietraject. Dankzij jou bleef ook het perspectief vanuit de kliniek niet onderbelicht.  

 

Natuurlijk was dit alles niet gelukt zonder hulp vanuit het lab. Daarom ben ik Carien, Floren-

tine en Yung Yung heel erg dankbaar voor hun grote inzet voor mijn project. Ik vond het erg 

gezellig om jullie als collega’s te hebben gehad. Ivone, dank je wel voor alle hulp bij mijn 

project, voor de gezellige tijd als kamergenoten (en ook eventjes als huisgenoten) en voor de 

leuke tijd in Kroatië. Daarnaast wil ik ook alle AIO’s en andere collega’s van het Coronel 

Instituut en het NCVB bedanken voor de gezelligheid, de goede sfeer en de betrokkenheid en 

hulp bij mijn project. Margot en Marie-Christine, heel erg leuk dat jullie als mijn paranimfen 

willen optreden! 

 

I also would like to thank prof. Swen John and Liubov Khrenova of the Dermatology De-

partment at the University of Osnabrueck. Dear Swen, thank you very much for making our 

joint project possible, for all your help and your enthusiasm. Dear Ljuba, many thanks for all 

the valuable work you did for our project. I did enjoy my visits to Osnabrueck. Further, I 

would like to acknowledge Heike Voss and the other dermatologists for their contribution to 

the project.  

 

Daarnaast wil ik ook de collega’s van het VUmc bedanken voor hun bijdrage aan mijn pro-

ject. Thomas Rustemeyer, jouw enthousiaste inzet en jouw nuttige input voor de artikelen heb 
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ik heel erg gewaardeerd. Sue Gibbs en Sander Spiekstra, bedankt voor jullie hulp bij het op-

starten van de onderzoeken, de bijdrage aan de artikelen en jullie belangstelling voor mijn 

project. René Lutter van Experimentele Immunologie ben ik erg dankbaar voor het mogelijk 

maken van de multiplex cytokine assays en de hulp bij het schrijven van het artikel. Barbara 

Smids-Dierdorp, bedankt voor het uitvoeren van de analyses. Verder wil ik Bert Redeker be-

danken voor de hulp bij het opzetten van de Taqman assays en het beschikbaar stellen van de 

apparatuur en alle medewerkers van het sequence lab voor het mogelijk maken van de FLG 

genotypering. Jaap Krüse, bedankt voor je belangstelling voor mijn project en jouw hulp bij 

de skin-penetration artikelen. 

 

Natuurlijk wil ik ook alle stagiaires die aan mijn project meegewerkt hebben heel hartelijk 

bedanken: Guillaume, Kim, Alexandra en Linda. Ellen, ik heb een gezellige tijd gehad met 

jou als kamergenote. Succes met promoveren! Daarnaast wil ik ook alle proefpersonen be-

danken die aan de onderzoeken meegewerkt hebben. Zonder jullie was dit boekje niet moge-

lijk geweest! Tim Jacobs, heel fijn dat jij mij geholpen hebt met het maken van het omslag 

van mijn proefschrift. 

 

Natuurlijk is er in het leven nog meer dan alleen promoveren. Marije, Els, Efua en Mariëlle, 

bedankt voor alle gezelligheid en de leuke dingen die we gedaan hebben. De ‘Miepen’ (Irene, 

Nynke, Mirjam, Liselore, Joanne, Suzan, Letteke, Hante, Daphne en Tessa) en Elles, allemaal 

heel erg bedankt voor alle belangstelling en leuke avondjes en uitjes. Daarnaast wil ik ook 

nog de instructeurs van het ASC bedanken. Dankzij jullie kon ik me na het werk helemaal 

uitleven en als het nodig was alle frustraties afreageren. En natuurlijk ook de ‘harde kern’ 

sporters, bedankt voor jullie gezelligheid!  

 

Papa en mama, heel erg bedankt voor jullie interesse in mijn werk en voor alle steun en ver-

trouwen. Maurice, hartstikke bedankt voor alle (sportieve) ontspanning! Jaap en Riet, bedankt 

voor jullie belangstelling en alle gezelligheid.  

Lieve Huub, zonder jouw onuitputtelijke steun en geduld had ik dit nooit voor elkaar gekre-

gen. Dank je wel voor alle liefde en de geweldige tijd die we samen gehad hebben en de tijd 

die nog komen gaat.   

 

 


