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DANKWOORD
En dan opeens, is je boekje af!

Dat was niet gelukt zonder de hulp, steun en het enthousiasme van veel mensen. 
Graag wil ik hierbij een aantal mensen bedanken.

Prof. dr. de Rie, mijn promotor. Terwijl ik al halverwege mijn promotietraject was vroeg ik u 
mij hierin te begeleiden. Heel erg veel dank dat u zich hier zonder twijfel in stortte. Dankzij 
u kreeg mijn proefschrift zijn uiteindelijke vorm. Ik ben erg dankbaar voor uw bijsturen, 
de vele thesisbesprekingen die we opeens hadden, uw kritische noten en zeker voor uw 
begeleiding voorafgaand aan en tijdens de start van mijn opleiding tot dermatoloog.

Dr. J.P.W. van der Veen, mijn co-promotor. Beste Wietze, hartelijk dank voor de 
mogelijkheid om binnen de SNIP te promoveren. Ik heb het zeer gewaardeerd hoe jij 
mij de gelegenheid gaf om het onderzoek te combineren met de patiëntenzorg. Ook 
veel dank voor je adviezen ten aanzien van het opstellen van de klinische trials. De 
laatste maanden van mijn onderzoek was jij bezig met nieuwe plannen, en daarmee 
wil ik je veel succes wensen.

Dr. A. Wolkerstorfer, mijn co-promotor. Beste Albert, ik kan je niet genoeg bedanken. 
Zonder jou was ik nergens geweest. Letterlijk, want hoe vaak lieten de treinen mij weer 
in de steek en bood jij me een lift aan. Jouw enthousiasme voor lasers is besmettelijk 
en op deze manier zullen er heel wat laserspecialisten ontstaan! Ontzettend veel dank 
voor je uitleg, je begeleiding, je ideeën, de koffie, de chocola, en de tripjes naar het 
buitenland waarbij de congressen natuurlijk het belangrijkst waren, maar de uitstapjes 
er om heen ook zeker bijdroegen aan een gunstig promotieklimaat…Ik hoop de 
komende jaren nog veel met je samen te mogen werken!

Prof. dr. M.J.C. van Gemert, Prof. dr. M. Haedersdal, Prof. dr. R. Hoekzema, Prof. dr. 
C.M.A.M. van der Horst, Prof. dr. E.P. Prens, leden van mijn promotiecommissie. Ik wil 
u allen danken voor uw deelname aan de commissie en voor het kritisch beoordelen 
van het manuscript. I would like to thank you all for your participation in the doctoral 
opposition and for the critical assessment of the manuscript.

Prof. dr. J.D. Bos. Aan het begin van mijn promotietraject kon ik bij u terecht voor 
vragen en adviezen. Ook recent nog kreeg ik een enthousiast bericht van u. Deze 
steun waardeer ik zeer.

Dr. J.F. Beek. Beste Johan, ik wil je graag bedanken voor je niet te temmen 
enthousiasme waarmee je mij begeleidde tijdens mijn wetenschappelijke stage. Jouw 
kritische blik maakt elk manuscript tot een waar kunstwerk. 

Mijn SNIP collega’s. 
Inka, bedankt voor je enthousiasme ten aanzien van de patiëntenzorg, en ook voor het 
scoren van de zoveelste assessment. Je hulp heb ik altijd zeer gewaardeerd.
Bas en Marije, in één adem te noemen! Dank voor al jullie hulp aan het begin van 
mijn promotietraject, voor het beantwoorden van mijn herhaaldelijke vragen, voor alle 
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koffie breaks, voor het helpen scoren, voor de gezelligheid op de assistentenkamers, 
voor alle gedeelde patiëntenzorg, en natuurlijk voor de onvergetelijke tripjes naar 
Dallas, naar de kroeg en naar het Gelredome. Onvergetelijk…
Emma, dat werken en feesten heel goed samen gaat heb ik met jou ervaren! Dank 
voor al je hulp bij mijn onderzoek en bij de reguliere patiëntenzorg. En meer dank nog 
voor alle mooie avonden die we hebben meegemaakt.
Arne, Charlotte, Lisa en Silke. Bedankt voor een gezellige tijd op de SNIP en 
daarbuiten. Hopelijk straks allemaal gepromoveerd en/of in opleiding! 
Renée, Bianca, Karin, Alisa, Selma, Francisca, Mimjo, Angabeen, Daphne, Carmen 
en Bernice. Zoveel vrouwen bij elkaar en altijd gezellig! Heel veel dank daarvoor, het 
was een geweldige tijd op de SNIP en zo zal het nooit meer worden. Ik denk nog 
regelmatig terug aan alle etentjes, borrels en bioscoopbezoekjes!

Gabrielle – Bedankt voor het altijd klaarstaan en meehelpen met technische en 
laboratorische zaken. Je hebt een pittige tijd achter de rug en toch ben je op het werk 
altijd bereid te helpen. Super! Berber – Dankzij jou kon ik in korte tijd twee studies 
tegelijk uitvoeren en afronden. Bedankt! Een mooie eerst publicatie voor jou, en die 
tweede komt er aan! Succes met je verdere coschappen. Charlotte – Bedankt voor 
het opzetten van de RCT. Je zult maar een litteken hebben…Het heeft even mogen 
duren maar die publicatie is in zicht! Succes met het afronden van jouw proefschrift. 
Marieke – Jouw studie werd mijn studie. Bedankt voor alle bergen die je hebt verzet. 
Het was een eer om daar een artikel over te mogen schrijven. Thanks! Michal – Waar jij 
alle energie vandaan haalt…bedankt voor het mogen meewerken aan twee prachtige 
publicaties en bedankt voor je uitleg over de basale laserzaken. Het blijft ingewikkeld! 

Sanna, dankjewel voor mijn generale repetitie! En meer dank nog voor het geven 
van alle tips and trics die een promovenda nodig heeft! Bas, Mandy en Lidian, 
jullie ook bedankt voor alle hulp die ik in de afrondende fase nodig had! Elsa, wat 
vond ik het fijn om tijdens familieweekenden even met jou te sparren over het hele 
promotiegebeuren. Zelfs toen jij al klaar was, vond je het nog steeds leuk om met mijn 
boekje mee te denken. Dankjewel!

Veel dank ook aan mijn collega’s. Het was best pittig om het begin van mijn opleiding 
te combineren met het eind van mijn promotie. Dank voor jullie begrip!

Lisa, lieve SNIP collega, lieve borrelmaat, lieve paranimf! Je hebt je taak als paranimf 
vanaf dag één heel serieus genomen en daar ben ik je heel dankbaar voor! Of het nou 
ging om de kroeg waar het feest gehouden moet worden of om de voorkant van mijn 
boekje, ik kon steeds weer bij jou terecht en je hielp me graag! Jouw gedrevenheid is 
motiverend; is het daarom dat mijn onderzoek opeens veel sneller verliep vanaf de dag 
dat jij mijn collega-promovenda werd? Ik heb een geweldige tijd gehad op de SNIP. 
Succes met het afronden van jouw proefschrift en hopelijk snel weer opnieuw collega’s!

Sofie, lief vriendinnetje sinds een eeuwigheid. Op de dag dat ik met mijn promotie-
onderzoek begon stond voor mij vast dat jij ooit mijn paranimf zou worden. Samen de 
middelbare school doorlopen, allebei geneeskunde studeren, allebei coschappen op 
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Curaçao lopen, allebei dermatoloog worden…het was onvermijdelijk dat jij die dag 
naast mij zou komen te staan. Onze vriendschap is onvoorwaardelijk, en ik ben blij dat 
je weer in de Randstad bent komen wonen zodat we elkaar vaker kunnen zien! Over 
een paar jaar allebei klaar en dan?

Clubbies, bedankt voor de afgelopen jaren waarin we elkaar gelukkig nog steeds 
heel veel zien. Werken en promoveren is helemaal niet erg als er elk weekend 
weer gezelligheid is. Ik geniet van alle borrels, etentjes, vakanties, verjaardagen, 
housewarmings, huwelijken en babyfeestjes die we gehad hebben en kijk uit naar 
degenen die nog gaan komen! We’re what?

Rob en Tila, jullie waren altijd belangstellend en vroegen regelmatig naar mijn 
promotiedatum. Nu dan eindelijk! Bedankt voor jullie interesse en voor het begrip 
dat jullie toonden toen ik tijdens onze skivakantie regelmatig aan het werk moest. Ik 
verheug me op komende gezellige weekenden en vakanties zonder laptop!

Papa en mama, nu is het dan echt zover! Ongemerkt rondde ik mijn onderzoek op de SNIP 
af, en dat terwijl ik bezig was met een start in het AMC. Dank voor jullie steun in de fase 
voorafgaand aan de start van mijn opleiding. Jullie hadden zelf genoeg andere dingen aan 
je hoofd maar waren nooit te beroerd om samen met mij de opties door te nemen. Papa, jij 
bent zo stoer! Mama, als jij nooit had gezegd dat de dermatologie misschien wel iets voor 
mij was…Dankjewel! Jan en Pieter, lieve broers, daar staat je zusje dan. Ik weet dat jullie er 
helemaal niets van snappen maar dat hoeft ook niet! Dank voor alle weekenden thuis thuis, 
die liever niet nodig waren geweest maar die wel heel gezellig waren!

Diederik, de traditie wil dat ik jou als laatst bedank. Dankjewel voor al die heerlijke 
zondagavonden, waarop jij het magische woord uitsprak zodat ik het minder erg vond 
dat de nieuwe werkweek weer begon. Dankjewel dat ik thuis gewoon thuis kon zijn, 
zonder me druk te maken over werk of promotie. Dankjewel ook voor alle autoritjes, 
zowel die naar werk als die voor de gezelligheid. En dankjewel voor de afgelopen 
jaren samen. Met jou durf ik alles aan, en ik kijk dan ook uit naar de jaren die gaan 
komen, samen met jou in ons nieuwe huis!
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