
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Analysis of portwine stain disfigurement and pulsed dye laser treatment results

Koster, P.H.L.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Koster, P. H. L. (2000). Analysis of portwine stain disfigurement and pulsed dye laser
treatment results. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/analysis-of-portwine-stain-disfigurement-and-pulsed-dye-laser-treatment-results(309ada9f-3210-4566-86d4-2731965b6c7c).html


Dankwoord d 

Tott .slot wil ik iedereen bedanken diemij met raad en daad terzijde heeft 

gestaann gedurende de \'ele jaren dar ik met het onderzoek doen voor en het 

schrijvenn van dit proefschrift bezig was. Omdat het er teveel zijn om op te 

noemen,, betuig ik op J e /e wijze ^^i]\ M die mensen mijn oprechte dank voor 

zowell  de materiele als immateriële --teun die ik van ze heb ontvangen. 

Alleenn mijn echtgenoot, Arjan Iraisi. v. ii ik met name noemen, / o n d er zijn 

onwankelbaree vertrouwen dat het rnvtschr i it er zou komen, en niet te 

vergetenn zijn daadwerkel i jke bijdragen in de vorm van statistische analyses, 

plaatjes,, grafieken etc, zou het nie: gekikt zijn dit proetschnit at te ronden. 

Naarr eigen zeggen zou hij op dit urnn-erg gemakkelijker mijn proefschrift 

kunnenn verdedigen dan zijn eigen. ;):r -aak zal ik toch echter met genoegen 

opp ] ^ september 2000 zelf vervullen. 


