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Het voelt nog een beetje onwerkelijk nu ik begonnen ben de laatste woorden van 
mijn proefschrift op papier te zetten. Het heeft veel langer geduurd dan ik ooit had 
durven vermoeden. Het voortschrijden van de tijd was dan ook mijn grootste vijand 
gedurende dit traject. Hiervan heb ik niet alleen de last ondervonden. Niettemin heb 
ik geen dag spijt gehad van de beslissing om te gaan promoveren. Wat ooit 
begonnen is als een avontuur werd een reis naar een completer mens.  
 
Al in mijn studietijd hebben metalen en immunologie mij gefascineerd vanwege hun 
complexiteit. Het is echter toeval (of niet), dat mijn proefschrift deze onderwerpen 
behelst. Niet dat ik de onderwerpen nu volledig begrijp, maar ik weet er iets meer 
van. En ja, hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, dat ik eigenlijk niks weet (Albert 
Einstein). Dit geldt zeker voor de immunologie. In dit proefschrift komen 
verschillende vakgebieden samen, hetgeen het schrijven ervan enorm boeiend 
maakte, maar ook te veelomvattend om alles volledig te doorgronden. Het was 
inspirerend en eervol om met de wetenschappelijke top van de betrokken disciplines 
te mogen werken en ervan te leren. Omdat een deel van de begeleiding vanuit het 
ACTA en deel vanuit het VUmc georganiseerd was, leverde dat soms wat verwarring 
of onbegrip op. Achteraf denk ik dat we er allemaal wijzer van geworden zijn. Ik 
hoop dat het een begin is geweest van een langdurige en vruchtbare samenwerking 
tussen beiden in dit onderzoeksgebied. 
 
Tijdens het realiseren van dit proefschrift zijn velen mij te hulp geschoten, veelal 
bewust, maar soms ook onbewust. Ook in mijn privéleven ben ik veel mensen dank 
verschuldigd. Het zijn zij, die de juiste omstandigheden gecreëerd hebben om dit 
proefschrift tot een goed einde te kunnen brengen. Het is onmogelijk om iedereen te 
noemen, maar ik wil voor een aantal mensen een uitzondering maken. 
 
Prof. dr. A.J. Feilzer, promotor 
Beste Albert, op de eerste plaats ben ik jou dankbaar voor het vertrouwen dat je in 
mij gesteld hebt om mij op dit project te zetten. Het was een nieuwe weg die jij 
wilde inslaan met de vakgroep. Die visie leverde zowel uitdagingen als kansen op. 
Kritiek geeft jou (en mij) kracht om het beter te doen. Dat was, zeker in het begin, 
ook nodig. Intuïtie is een van jouw sterke eigenschappen. In combinatie met je 
intelligentie kan dat soms wat overweldigend zijn. Daardoor ben je niet altijd voor 
iedereen te volgen (ook voor mij niet). Niettemin waardeer ik zeer de wijze waarop 
je mij onder je hoede hebt genomen. Jij had er vertrouwen in, soms zo veel dat ik er 
onzeker van werd. Verder begrijp jij als geen ander hoe het is om onderzoek en 
praktijk te combineren. Het allergiespreekuur, de basis van dit hele project, is heel 
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leerzaam geweest en ik heb het altijd met plezier gedaan, zeker toen we dat nog 
samen deden. Ik kon je altijd bereiken en je stond altijd voor me klaar. Ik heb veel 
van je geleerd, ook over zaken die niet direct met wetenschap of tandheelkunde te 
maken hebben. Bedankt voor het vertrouwen, de begeleiding en de kansen die je mij 
gegeven hebt.  
 
Prof. dr. R.J. Scheper, promotor 
Beste Rik, jouw toegevoegde waarde aan dit proefschrift is groot. Het 
immunologische deel van dit proefschrift vindt zijn basis bij jou. De vele discussies 
die we gevoerd hebben over het onderzoek zijn van onschatbare waarde geweest. Jij 
zat al jaren in de immunologie van metalen (en nog veel meer), een onderwerp waar 
wij “van de overkant” nog maar weinig kaas van hadden gegeten. De eisen die jij 
stelt aan een manuscript zijn hoog, waardoor ik niet zelden na een bezoek aan jou 
enigszins gefrustreerd in het ACTA terugkeerde. Achteraf lach ik erom en ben ik blij 
en trots dat jij mijn promotor was. Ik heb veel van je geleerd, bedankt. 
 
Dr. C.J. Kleverlaan, copromotor  
Beste Cees, jij bent de wetenschappelijke basis van dit proefschrift. Jij bent ook 
degene die met het nieuwe palladiumzout op de proppen kwam. Groen als ik was in 
de wetenschap kon ik jou te pas en te onpas lastig vallen en dat deed ik dus ook. Jij 
liet me vrij om zelf, al zwemmend, mijn weg te vinden en wanneer nodig me ook 
weer tijdig op de kant te zetten, zodat ik niet verdronk. Die vrijheid en dat zwemmen 
maakten me soms onzeker, maar creëerden ook zelfstandigheid. Mijn dank naar jou 
als mijn directe begeleider is dan ook enorm.  
 
Dr. B.M.E. von Blomberg, copromotor 
Beste Mary, jij bent drijvende kracht achter de in vitro data geweest die uitgevoerd 
zijn op het lab van de Medische Immunologie van de afdeling Pathologie. Jouw 
jarenlange ervaring op dit gebied was van doorslaggevend belang. Je bent kritisch en 
oprecht en dat maakt je een fijn persoon om mee te werken. De discussies die we 
voerden waren belangrijk en leerzaam, bedankt.  
 
Prof. dr. T. Rustemeyer, copromotor 
Beste Thomas, jij was een belangrijke pijler bij het klinische gedeelte van het 
onderzoek. Jij hebt de multicenterstudie mogelijk gemaakt. Sinds kort mag ook jij je 
professor noemen en dat is terecht. Ondanks de hectiek waarin jij zat, wilde je me 
altijd graag helpen. Je bent scherp van geest en behulpzaam, heel prettig! Indien 
nodig gaf je steun en het vertrouwen dat het goed was.  
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Graag bedank ik alle patiënten die participeerden aan diverse studies beschreven in 
dit proefschrift. 
  
The members of the doctorate committee 
Prof. dr. L. Björkman, prof. dr. S. Gibbs, prof. dr. E.P. Prens, prof. dr. F.R. Rozema, 
prof. dr. A. Vissink 
I want to thank you for your time to read this PhD thesis and to evaluate its scientific 
value. Moreover it is an honor to defend my thesis before you. 
 
Dr. I.M.W. van Hoogstraaten 
Beste Ingrid, jij was een belangrijke kracht op de achtergrond, zowel inhoudelijke als 
in het lab van de Medische Immunologie. Jouw kennis en kritische blik waren 
belangrijk tijdens de discussies en de voorbereidingen van diverse manuscripten. 
 
Ing. J.A. Rezende  
Beste Jacqueline, jij hebt je de bloedtesten eigen gemaakt en daarna voor alle in 
vitro data zorggedragen en daarmee jezelf van onschatbare waarde gemaakt voor dit 
proefschrift. Daarnaast heb je me vaak geholpen met allerlei vervelende 
administratieve klussen.  
 
Ing. A. Werner 
Beste Arie, ook jou ben ik veel dank verschuldigd. Jij hebt geleerd om de SEM-EDAX 
analyses te doen en vervolgens honderden, zo niet duizenden voor mij uit te voeren. 
Niet alleen voor dit onderzoek, maar ook voor al die patiënten van het 
allergiespreekuur. 
 
Participants of the multicentre studies 
Prof. dr. An Goossens (Leuven, Belgium), prof. dr. Margarida Gonçalo (Coimbra, 
Portugal), prof. dr. Ana Gimenez-Arnau (Barcelona, Spain), prof. dr. Caterina Foti 
(Bari, Italy), prof. dr. Andreas J. Bircher (Basel, Switzerland), , and prof. dr. Klaus 
Ejner Andersen (Odense, Denmark), and prof. dr. Magnus Bruze (Malmö, Sweden) 
It was a great honor to perform this large study together with Europe’s top scientists 
in contact allergy. Many thanks for your contributions. 
 
I want to thank all co-authors for their contributions to the published work (See list 
of publications). 
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Dr. Jacob P. Thyssen (Hellerup, Denmark) and dr. Peter C. Schalock (Boston, MA, 
USA)  
Thank you for your contributions regarding the review article which is currently being 
considered for publication. I have implemented some of your comments in my 
introduction. 
  
I would like to thank the European Society of Contact Dermatitis (ESCD) for awarding 
me with the Jan Wahlberg Prize. It was a great honor to receive this award, 
especially as a dentist. 
 
Afdeling Tandheelkundige Materiaalwetenschappen, ACTA 
Beste Palav, voor jou komt dit proefschrift te laat. Jij was mijn eerste kamergenoot 
op deze afdeling. Toen ik kennis maakte met de wetenschap was jij daar om mij 
helpen en te steunen. Jij had er alle vertrouwen in en dat was prettig te horen. We 
konden het goed vinden. Slim, inventief, ontzettend aardig en eigengereid bewoog jij 
over de afdeling. Jouw afwezigheid is een groot gemis.  
Dr. A. van Dalen, beste Anne, ik ben zeer op je gesteld. Lang was jij mijn 
kamergenoot en met plezier. Altijd bereid tot hulp en een goede discussie. Jouw 
kritisch denken, je deskundigheid en je openheid als persoon hebben mij erg 
geholpen.  
A. Milheiro, beste Ana, jou wil graag ook expliciet bedanken voor je openhartigheid, 
gezelligheid, en je discussies over het onderwerp. Soms waren die waardevoller dan 
jij zelf misschien denkt. Ook bedankt voor het becommentariëren van de introductie.  
Verder wil ik de ook de overige (oud) afdelingsgenoten bedanken voor hun steun en 
gezelligheid gedurende de afgelopen jaren. In willekeurige volgorde: Denise van 
Diermen, Nils van Calcar, Chengfeng Chen, Alma Dozic, Klaas van der Heijden, Niek 
de Jager, Leontine Jongsma, Gerard de Keuter, Ghazal, Khashayar, Paul de Kok, 
Ruud Kuijs, Rien van Paridon, Joost Roeters, Hans Scholtanus, Tjalling Algera, Peter 
Bolhuis, José Boom-Leune, Denise, Bontebal, Hesam Mirmohammadi, Willem Pijls, 
Filip Keulemans en Toon de Gee. 
  
Afdeling Orale Diagnostiek, ACTA 
Tineke van de Meer en Sylvia Bonfrer-Peters, de stabiele factoren van het 
allergiespreekuur en dus ook van het klinische deel van het onderzoek dat op ACTA 
plaats vond. Ik ben jullie heel erg dankbaar voor het geduld en de hulp die ik van 
jullie kreeg. Peter van Schendel, jarenlang betrokken bij het allergiespreekuur, jij was 
als arts een belangrijke spil in het geheel. Houda el Barbery, heeft een tijd lang mij 
het werk van het allergiespreekuur uit handen genomen. Naast alle andere collega’s 



 

228 
 

waarmee ik altijd goed en prettig heb samengewerkt, wil ik graag ook Arend van de 
Beld noemen, die vaak in de buurt was en waar nodig een helpende hand bood. 
Daarnaast hebben zijn inzichten op het gebied van psychosociale patiënten factoren 
mij veel geleerd.  
 
Polikliniek Dermatologie - Allergologie, VUmc 
Mijn onderzoek bracht wel wat onrust op de afdeling doordat zaken veelal 
tussendoor geregeld moesten worden. Niettemin, werd ik altijd met open armen 
ontvangen en werd ik prettig geholpen door de dames van de “Allergo”. Bedankt. 
 
Afdeling Pathologie, sector Medische Immunologie, VUmc 
Mijn onderzoek heeft ook in jullie keuken stof doen opwaaien. Al was het maar 
omdat er ongevraagd een extra werknemer bijgekomen was. Dat heeft altijd impact. 
Bedankt voor jullie openhartige medewerking. Martine Reijm wil hierbij nadrukkelijk 
bedanken. 
 
Tussen onderzoek en privé zit nog de Tandartsenpraktijk Johan Huizingalaan. 
Simultaan met de start van mijn onderzoek heb ik daar met collega Roy Vermeulen 
een maatschap gevormd en ben ik daar parttime aan de slag gegaan. Beste Roy, in 
jouw praktijk heb ik me altijd heel erg thuis gevoeld en doe dat nog steeds. Jij leerde 
mij meer over het reilen en zeilen achter de schermen van een tandartspraktijk. Wat 
betreft de tandheelkunde zitten we echt op één lijn: maatschappelijk verantwoorde 
topzorg leveren. Ons beider ego’s zijn sterk. Dat is soms even lastig, maar het houdt 
ons scherp. Ik waardeer je zeer om wie je bent en om hoe je het doet. Ik weet dat ik 
soms de praktijkperikelen op een lager pitje zette. Jij begreep dit en dat was fijn. 
Bedankt voor je steun, vertrouwen en ervaringslessen. Nu, met Bram van der Zwan 
aan je zijde, heb je er een goede en vakkundige partner bij, die een belangrijke 
toegevoegde waarde voor de praktijk is.  
Ook de dames van de Huizingalaan ben ik dank verschuldigd, naast Freemerika, 
Paula, Jeannine, Suzanna, en Michelle, wil ik graag Marianne en Dewi apart noemen. 
Marianne jij was vanaf het begin mijn steun en toeverlaat en later werd daar Dewi 
aan toegevoegd. Jullie zijn geweldige assistentes. Jullie weten werk en plezier 
buitengewoon goed te combineren. Dat maakt dat patiënten zich op hun gemak 
voelen en de sfeer goed is. Essentieel voor goede zorg. Bovendien zorgen jullie niet 
alleen goed voor de patiënten, maar ook voor mij! Ik ben jullie zeer dankbaar voor 
de ontspanning die jullie mij bezorgden in tijden van drukte. 
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Ook de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI) wil ik graag noemen, 
omdat mijn werkzaamheden daar mij ook gevormd hebben. Dank aan alle 
bestuursleden voor hun interesse, begrip en vooral ook gezelligheid en ontspanning. 
In het bijzonder wil ik Ingrid Scheerboom, Kirsten Jorritsma en Leander Dubois en 
Robert Rutgers noemen.  
 
De leden van de studieclub Multidisdent: 
Fieke de Beukelaer, Annemiek Rollman, Thomas Mattousch, Hylke Schouten, Bram-
Pieter Vriens, en Peter Wetselaar 
Vele zaterdagen hebben we van elkaar geleerd en (soms vurige) discussies gevoerd. 
Maar er was ook altijd wijn, spijs en veel gezelligheid. Bedankt voor jullie interesse, 
kritische vragen en discussies.  
  
In de privésfeer wil ik een aantal mensen nadrukkelijk bedanken. 
Op de eerste plaats zijn dat mijn ouders. Kinderen worden opgevoed door wat hun 
ouders zijn, niet door wat ze zeggen (Carl Jung). Jullie zijn twee fantastische 
mensen! Ik zou me geen betere of lievere ouders kunnen voorstellen. Jullie hebben 
de balans tussen vrijheid en regels goed gevonden, denk ik. Ik en de rest van mijn 
gezin hebben de afgelopen jaren regelmatig een beroep op jullie gedaan. Wat ik ook 
vroeg jullie stonden klaar om te helpen. Ik geloof niet dat ik ooit “nee” heb gehoord. 
Zonder een krimp te geven namen jullie de kinderen zomaar een aantal keer een 
week onder jullie hoede, waardoor wij steeds wat lucht kregen. Jullie steun was fijn 
en welkom. Ik durf te stellen dat zonder jullie dit proefschrift niet tot stand zou zijn 
gekomen. Niet alleen vanwege de opvoeding, maar ook vanwege de vele hulp die 
jullie geboden hebben. Dagen soms weken kon ik verblijven in “hotel Muris-Beckers 
aan de Maas”, waar rust, reinheid en regelmaat de klok sloegen. Hierdoor is op die 
plek een belangrijk deel van dit proefschrift tot stand gekomen. Ik kan jullie niet 
genoeg bedanken.  
 
Steun heb ik ook gehad van mijn zus Saskia en broer Eric. Eric, door de 
topografische ligging van onze domicilies en de levensfase met kleine kinderen 
waarin we beiden verkeren is onze band de laatste jaren sterker geworden. Jij en 
Esther (samen Max en Rafaël) hebben ons gezin altijd een warm hart toegedragen 
en ons steun geboden waar nodig. Maar ook veel gezelligheid, goede gesprekken en 
mooie wijnen hebben we gedeeld. Voor mij was het vanzelfsprekend dat jij, Eric, een 
van mijn paranimfen moest worden.  
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Saskia en Hans (samen met Jan), wellicht wat minder intensief, maar niet minder 
warm. Saskia, jij hebt mijn ogen geopend voor heel andere zaken in het leven, iets 
dat je zult terugvinden in dit proefschrift. 
 
Mijn schoonfamilie en Arie van Prooijen in het bijzonder, wil ik graag bedanken voor 
de hulp, interesse en gezelligheid gedurende de afgelopen jaren.  
 
De afgelopen jaren zijn behoorlijk druk geweest, waardoor ik een aantal van mijn 
vriendschappen heb verwaarloosd. Dit betreur ik ten zeerste. Echter, uit het oog is 
niet uit het hart! Dit geldt zeker voor mijn vrienden vanuit mijn studententijd in 
Leuven, waar vriendschappen voor het leven zijn ontstaan. Bedankt voor jullie 
interesse en onvergetelijke avonden. Daarnaast wil ik Björn Scholten, Thomas 
Mattousch en Maurice Raven in het bijzonder noemen, omdat zij de laatste jaren veel 
voor mij deden, maar ik te weinig voor hun. Heren, bedankt voor jullie hulp, 
gesprekken en vriendschap. 
 
Dear Laura (van der Lans-Nevison), a good neighbor is worth more than a distant 
friend. Unfortunately, we are no neighbors anymore. Many thanks for the linguistic 
revision of the introduction and the summary. It was quite a job! 
 
Paranimfen 
Willem-Egbert van Prooijen en Eric Muris 
Willem, als goede (studie) vriend, zwager en collega was het voor mij ook 
vanzelfsprekend om jou te vragen als paranimf. Ook wij deelden mooie wijnen en 
goede gesprekken. Samen met Frederike (en Jackie, Jet en Mimy) hebben jullie 
Evelien en mij door dik en dun gesteund.  
Ik wil jullie als paranimfen bedanken voor het enthousiasme waarmee jullie deze klus 
aanvaard hebben en voor de tijd en energie die jullie erin (zullen) steken.  
 
Mees en Jules 
Zo jong en naïef als jullie nu zijn (dit zal weldra veranderen), hebben ook jullie een 
bijdrage geleverd aan dit proefschrift. De liefde voor je eigen kinderen is iets heel 
bijzonders. Iets dat je pas begrijpt als je het ervaart. Het heeft mij verbaasd hoe 
mijn onvoorwaardelijke liefde voor jullie er gewoon was binnen enkele minuten na 
jullie geboorte. Bedankt voor het geluk dat jullie mij geven.  
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Evelien van Prooijen 
Honnepon, ik zou je te kort doen als ik zou proberen in een paar regels te omvatten 
wat jij tot nu toe betekend hebt voor mij, dit proefschrift en niet te vergeten onze 
heerlijke zonen Mees en Jules. Het zijn jouw verdiensten dat die jongens het zo goed 
doen. Het respect dat ik voor jou heb, uit ik te weinig, maar is niettemin enorm. Jij 
hebt jezelf (te) vaak weggecijferd voor mij en de kinderen. Door diverse 
omstandigheden duurde het realiseren van dit proefschrift te lang, waarvan jij het 
meeste last hebt gehad. Lange weekenden, soms weken, was ik in het Zuiden aan 
het werk en stond je er alleen voor met die twee kleine mannekes. Heel veel dank 
voor je geduld, steun, liefde en geluk. En natuurlijk de prachtige kaft van dit 
proefschrift die je op geheel eigen wijze hebt vormgegeven, waarmee jouw 
toegevoegde waarde ook zichtbaar is geworden.  
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