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Iedereen die mij de afgelopen jaren heeft gevolgd zal blij en verbaasd zijn met 
de afronding van dit proefschrift („dus toch nog?"). Terugkijkend is het een 
stimulerende en leerzame tijd geweest in allerlei opzichten. Gedurende deze 
jaren heb ik met velen mogen samenwerken, een aantal mensen wil ik hier in 
het bijzonder noemen. 

Allereerst dank ik de patiënten voor hun bereidwilligheid om deel te nemen 
aan dit onderzoek. 

Hooggeleerde P.M.M. Bossuyt, mijn promotor. Beste Patrick, ik heb erg veel 
geleerd van je wetenschappelijke, scherpzinnige instelling en je persoonlijke 
benadering ten aanzien van het opzetten en uitvoeren van onderzoek. We 
zitten nu al 7 jaar aan dat vierkante tafeltje waarboven die steeds voller 
wordende plank met proefschriften dreigt. Loslaten was vaak je motto 
gedurende deze periode, eindelijk staat mijn boekje er dan ook bij! Patrick, je 
eigen wijze en intensiteit van leven gaven mij vaak herkenbaarheid. Tiens, onze 
gesprekken zijn voor mij altijd weer even thuis komen. 

Hooggeleerde M.J.C, van Gemert. Beste Martin, je positieve houding, 
praktische inslag en hartstocht voor de wetenschap maakten de samenwerking 
heel plezierig. Dank voor je steun en je bereidheid om me te helpen. 

Velen hebben een bijdrage geleverd aan de opzet en uitvoering van wat in de 
wandelgangen "Het wijnvlek project" werd genoemd. Ze leken soms eindeloos 
die woensdagmiddagen, maar enthousiasme en betrokkenheid voerden vaak de 
boventoon. Chantal, Petra, Jokelies, Anne, Geert, Ken, Gerald en Wim dank 
voor jullie inzet, loyaliteit en vriendschappelijke samenwerking. Het 
Lasercentrum en de afdeling Plastische chirurgie werden mijn twee "honken" 
in het AMC. Ans, Lisetta en Joye bedankt voor jullie belangstelling. Beste 
Chantal, ondanks je drukke en dynamische agenda had je altijd tijd om mijn 
vragen te beantwoorden en mijn stukken van commentaar te voorzien. Peet, 
het is dan toch gelukt, we hebben de eindstreep gehaald (Vijf keer rond)! 

De leden van mijn promotiecommissie, Prof.dr.LJ. Krol, Prof.dr. J.D. Bos, 
Prof.dr. P.J.M. Casaer, Prof.dr.GJ. Bonsel en Dr. J.M.J. Grevelink dank ik 
voor de beoordeling van mijn proefschrift. De hoogleraren Bos, Casaer en 
Bonsel, dank voor jullie samenwerking, drive, creativiteit en scherpzinnigheid 
die mij in de afgelopen jaren mede wetenschappelijk hebben gevormd. 
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Dan de medewerkers van de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek 
van nu en weleer, bedankt voor de plezierige en stimulerende samenwerking 
die ik met jullie heb mogen ervaren, het was en blijft een genoegen! Jullie 
vormen een dorp in de AMC-stad! Hans, Maruschka, Mark, Ben Willem, 
Gerrit-Jan, Yvonne, Jeroen en Elly, jullie hebben de afgelopen jaren tot een 
intense, bijzondere en ook vooral gezellige periode gemaakt die ik nooit had 
willen missen. Beste Hans en Maruschka jullie waren en zijn mijn 
kamergenoten, praat-, snuffelpalen en zielsverwanten. Erwin, José, Ben Willem 
en Lieke, onze intensieve, leerzame discussies op de vrijdagmiddag in het prille 
TA-overleg zijn van onmiskenbare invloed geweest op de tot standkoming van 
dit boekje. Erwin en José met plezier denk ik terug aan de goede sfeer waarin 
onze discussies plaatsvonden, ik heb veel van jullie geleerd. Marcel, vóór ons 
ligt de toekomst! 

Lieve José en Noor, jullie zijn mijn compagnons vanaf het allereerste uur. 
Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke vriendschap. Fijn om jullie op deze dag 
aan mijn zijde te weten. 

Lieve Pap en Mam, bedankt voor jullie positieve inslag, betrokkenheid en 
steun. Je moet alles een keer geprobeerd hebben is de lijfspreuk die jullie me 
mee hebben gegeven. Dat ik dit soms wat te letterlijk opvatte, en jullie dan 
weer mee trok op een van mijn vele "ontdekkingsreizen" heeft onze band 
alleen maar verdiept. 

Lieve Henk, hoe anders zou mijn leven eruit hebben gezien als jij me niet tot 
het amsterdamse had verleid. Het tropenregime van de afgelopen maanden 
wordt iets minder strak, zonder jouw steun, flexibiliteit en inlevingsvermogen 
was de afronding van dit boekje niet mogelijk geweest. Lieve Fifianne, Tobias 
en Jochem jullie zijn een prachtig stel, fijn dat mama nu weer maximaal van 
jullie mag genieten. 
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