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DANKWOORD EN CURRICULUM VITAE. 



Chapter 10 

DANKWOORD 

Professor Bos. mijn promotor, dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen om 
het fotoferese project uit te voeren. Uw continue interesse en begeleiding door 
middel van de thesis besprekingen waren een belangrijke drijfveer om dit 
proefschrift tot stand te laten komen. 
Jan Mekkes, mijn co-promotor, wil ik bedanken voor alles wat hij voor mij 
heeft gedaan. Je stond altijd klaar om oplossingen te verzinnen bij alle 
complicaties, rampen, computercrashes en andere zaken waarbij mijn verstand 
te kort schoot. Ik heb nooit tevergeefs een beroep op je gedaan, jouw kennis 
van zaken en scherpzinnigheid hebben voor mij vele paden geëffend. Zonder 
jouw steun, inzet en loyaliteit gedurende al die jaren zou dit proefschrift nooit 
tot stand zijn gekomen. 
Mijn co-promotor, Patrick Bossuyt dank ik voor zijn hulp op het gebied van de 
epidemiologie en statistiek, de hulp bij het realiseren van de diverse artikelen 
en de altijd geduldige uitleg daar waar ik nog bijgeschoold moest worden. 
Si-La Yong dank ik voor het ongelooflijk vele werk wat ze verzet heeft als 
analiste bij dit onderzoeksproject, nooit was iets te veel. Zonder jouw inzet en 
volharding was het 'apoptose-artikel' er nooit gekomen. De samenwerking met 
jou was geweldig. 
Ineke ten Berge en Peter Schellekens ik dank jullie voor de begeleiding op 
internistisch en immunologisch gebied. Tevens voor de hulp bij en het kritisch 
doorlezen van de verschillende artikelen. 
Rick Hoekzema, ik dank je voor alle waardevolle adviezen die je mij over de 
jaren hebt gegegeven. Niet in de laatste plaats dank ik je voor het verrichten 
van alle skin scores tijdens het fotoferese onderzoek, je hebt 12.654 keer aan 
een stuk huid een score gegeven... 
Linda Booter, Boudewijn van der Vliet en Marijke Cornelisse, 
verpleegkundigen bij het fotoferese onderzoek. Linda dank ik voor haar goede 
begeleiding van alle sclerodermic patiënten. Je deed dat op een enthousiaste en 
prettige manier, ook dank ik je voor al het administratieve werk dat je hebt 
verricht. Boudewijn en Marijke dank ik ook voor hun inzet en enthousiasme. 
Bramiene Boersma en Jimmy Zeegelaar, jullie waren mijn kamergenoten 
gedurende de roerige periode van het fotoferese onderzoek, zeer vaak hebben 
jullie als klankbord gefungeerd, ik dank jullie voor de steun, het luisteren en de 
plagerijen (Jimmy). Bramiene, vanaf het begin waren wij lotgenoten, ik dank je 
voor je vriendschap gedurende al die jaren, jammer dat onze wegen nu gaan 
scheiden. 
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Dankwoord en Curriculum vitae 

Mare Nahuys dank ik voor het organiseren van het feest, maar bovenal voor de 
extra vrolijkheid gedurende de laatste periode van mijn opleiding. Mare je bent 
een geweldige vriend en collega, jouw collegialiteit is er een uit duizenden. 
Corianne de Borgie dank ik voor het werk dat zij verricht heeft voor het 
fotoferese projekt. 
Tevens dank ik alle leden van de stuurgroep sclerodermie/fotoferese die ik nog 
niet met naam genoemd heb, voor hun inspanningen. 
Mijn speciale dank gaat uit naar alle patiënten en hun familieleden voor hun 
inzet bij de klinische studies. 
De leden van de promotiecommissie dank ik voor het beoordelen van dit 
proefschrift. 
De leidinggevenden, verpleging en overige medewerkers van de afdeling 
Dermatologie (F7zuid/G5noord) dank ik voor hun medewerking en gastvrijheid 
gedurende de gehele fotoferese periode. 
Marjan Zegel dank ik voor de kopjes thee en koek en voor haar hulp bij het 
invoeren van de referenties. 
Henry de Vries, wat een prachtig artikel is het geworden! Ik dank je voor al je 
inspanningen en hulp. 

Mijn ouders dank ik voor hun liefde, toewijding en steun gedurende al die 
jaren. Mam en Pap jullie zijn schatten, ik bof met jullie. Heel wat uren heb ik 
kunnen doorwerken omdat ik wist dat Céline in goede handen was. Dit 
proefschrift is aan jullie opgedragen. 

Coerd dank ik voor het feit dat hij geregeld in het buitenland vertoefde, zodat 
ik de computer voor mij alleen had. Lieve Coerd ik dank je voor je grenzeloze 
geduld, optimisme en liefde. Ik hoop dat we nog lang samen kunnen lachen. 
Lieve Céline je hebt regelmatig op vertederende, maar ook op luidkeelse wijze 
duidelijk gemaakt dat de zandbak en de kinderboerderij ook heel belangrijk 
zijn. 
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CURRICULUM VITAE 

Dory Enomoto werd geboren op 2 maart 1962 te Amsterdam. Zij groeide op in 
de Amsterdamse binnenstad en doorliep aldaar de lagere school en de 
middelbare school. Na het behalen van het Gymnasium B diploma, begon zij in 
1983 aan de studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Op 27 
november 1987 ontving zij haar doctoraalbul. Gedurende de lange wachttijd 
(ruim 18 maanden) voor de start van het co-assistentschap, heeft zij 
meegewerkt aan enkele lopende onderzoeken van de afdeling Dermatologie 
van het AMC. Begin 1991 behaalde zij het arts-examen en begon vrijwel direkt 
als arts-assistent Interne Geneeskunde in het Medisch Centrum Alkmaar 
(opleider: dr.W. Bronsveld). Vanaf 1 januari 1992 werkte zij mee aan diverse 
trials wondgenezing op de Kliniek van de afdeling Dermatologie onder leiding 
van dr. W. Westerhof. Vanaf 1 januari 1993 werd zij aangesteld op het 
Ontwikkelingsgeneeskunde project: Behandeling van patiënten met chronische 
progressieve sclerodermic met behulp van fotoferese en was zij belast met de 
uitvoering en coördinatie van dit onderzoek, haar direkte begeleider was dr. 
J.R. Mekkes. Op 1 juli 1995 begon zij met de opleiding Dermatologie in het 
AMC (opleider: prof. dr. J.D. Bos). Een deel van het werk beschreven in dit 
proefschrift werd uitgevoerd en opgeschreven gedurende deze periode. Op 1 
augustus 2000 voltooide zij de opleiding Dermatologie. Per 1 januari 2001 zal 
zij toetreden tot de Maatschap Zwolse Dermatologen. 
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