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Dankwoord 

Dankwoord 

Het doet mij veel plezier om een ieder te bedanken die bijgedragen heeft bij het tot 
stand komen van dit proefschrift en niet te vergeten de mensen wie er het meest 
onder hebben geleden. Ik realiseer mij dat dit geen gemakkelijke opgave is. Het is 
moeilijk om alle emoties te vertalen in een paar woorden en er bestaat het gevaar 
dat er mensen zijn die te kort worden gedaan. 

Allereerst wil ik mijn promotor Prof. Bos bedanken.Vanaf het begin was u bezig 
met oponeren en het stimuleren van het geven van een goed weerwoord. Bedankt 
voor het altijd klaar staan als er weer iets moest worden gecorrigeerd en het onder 
de aandacht brengen van de kleine details die snel verloren gaan in de lange 
laatste drukke fase voor het promoveren. 

Esther, mijn co-promotor aan wie ik dit alles te danken heb, voor jou kom ik 
woorden en ruimte te kort om alle aspecten op te noemen die jou tot een bijzonder 
mens maken. Van alle eigenschappen die ik in je bewonder wil ik er enkele 
noemen. Je loyaliteit voor je mensen, je open manier van communiceren, je talent 
om uiteindelijk alles voor elkaar te krijgen wat je voor ogen hebt staan, het altijd 
klaar staan voor iedereen en je grote talent om mijn onderontwikkelde talenten en 
karaktereigenschappen te stimuleren. Voor mij is het grootste compliment dat ik je 
kan geven dat je na al die tijd voor mij nog steeds een voorbeeld bent. Esther, te 
gek, dat ik al die jaren met plezier voor je heb mogen werken, ik had het niet beter 
kunnen treffen. 

Jan Mekkes, de andere stuwende kracht achter het succes van de Wound 
Healing Research Group. Je bent een moeilijk te doorgronden mens, maar toch ben 
ik blij dat ik je het afgelopen jaar beter heb leren kennen, en dat je mij de kans 
hebt gegeven om patiënten met een volledige gekweekt huidsubstituut te 
behandelen. Jammer dat ik je er nu niet meer van kan overtuigen dat het mogelijk 
moet zijn om een betere classificering in de patiënten met ulcéra te maken. Voor mij 
ben je een bijzonder mens met een goed gevoel voor humor en zeer loyaal voor de 
mensen om je heen. Bedankt voor de hulp bij het vinden van sponsoring van mijn 
proefschrift. De mensen van de verpleging op G5-noord wil ik bedanken voor hun 
behulpzaamheid bij de behandeling met de artificiële huid van enkele patiënten. 
Ook wil ik Wiete Westerhof niet vergeten. Dankzij jou is het onderzoek naar de 
wondgenezing begonnen en is mede de basis gelegd voor dit proefschrift. 

Verder wil ik de mensen van de afdelingen celbiologie, biochemie, anatomie 
en embryologie, de research en routine pathologie, het SKILL lab en de electronen 
microscopie bedanken voor hun raad, hulp, vrijgevigheid, en het geven van de 
mogelijkheid om experimenten in hun lab uit te mogen voeren en/of hun 
apparatuur te mogen gebruiken. Jan van Marie en Henk voor de lange discussies 
en hun hulp met de confocal laser miscroscoop en voor al het verrichte EM werk. 
Prof. Van Noorden en Ard bedankt voor jullie introductie in de wereld van image 
analysis. Bert Tigges voor het geven van de vele beetjes antilichaam, en Cynthia 
voor haar gezeligheid. Vincent, Laura, Ineke, Monique, en Erica voor hun 
gastvrijheid en hulp bij de zymography en hydroxyproline assays. En de mensen 
van het routine pathologie lab zijn van onschatbare waarde geweest bij het snijden 
van de vele duizenden coupes. 

Op het GDIA wil ik Kor, Antoon, Ties, Bert, en Jilles bedanken. Zonder jullie 
zou de basis van dit proefschrift, het varken, niet zijn geweest wat het nu is. Jullie 
hebben mij geleerd wat het is om goed proefdier onderzoek te doen. Door jullie weet 
ik nu hoe belangrijk de verzorging van het dier is en de wat de betekenis is van 
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duidelijke communicatie. Ik hoop in de toekomst nog even prettig met jullie te 
kunnen samenwerken. 

De mensen van de fotodienst wil ik bedanken voor het snelle uitvoeren van 
de vaak veel eisende opdrachten die ik had. Cees wat jij mij de laatste maanden 
geleerd heb over de verwerking van digitale beelden en de service die jullie bieden, 
hebben mij echt versteld doen staan. Zonder jou en de hulp van Cars bij de laatste 
loodjes van dit proefschrift, had het proefschrift er nooit zo uitgezien en zou het 
maken van de lay-out drie keer zo lang geduurd hebben. 

De mensen op het lab wil ik bedanken voor hun gezelligheid, met name met 
de oude garde heb ik wat afgelachen. De mensen van het lab experimentele 
dermatologie: Regien bedankt voor je behulpzaamheid, openheid en enthousiasme; 
Cock en Norbert jullie zijn van onschatbare waarde voor dit lab en jullie weten nog 
lang niet hoe belangrijk jullie zijn; Arthur, ik weet zeker dat je voor een doorbraak 
gaat zorgen in het onderzoek naar immuun-suppressie; Marcel P. en Marcel T. 
dank voor jullie discussies en geven van de vele keratinocyte kweken en split-skin 
dermis. Sergio en René, jullie aanwezigheid en vele discussies op onze kamer heb ik 
veel aan gehad en van geleerd. Susan, jammer dat we elkaar nog niet beter hebben 
leren kennen. Veel succes met het werk voor Miriam. 

De stagaires Maartje en Hester en analisten Marjolein, Fung en Antoon pas 
nu weet ik hoeveel ik van jullie heb geleerd. Met name Hester en Antoon wil 
bedanken voor het werk dat ze hebben gedaan en het verdragen van mijn nukken 
en de soms geestelijke afwezigheid, als ik alweer dacht aan al de dingen die nog 
moesten gebeuren. 

Miriam en Antoon, te gek dat jullie mijn paranimfen wilde zijn. Jullie hulp 
bij de organisatie is van onschatbare waarde en had niet hetzelfde geweest als jullie 
het niet waren geweest. Ik hoop dat we in de toekomst net zo zullen samenwerken 
als we in het verleden ook hebben gedaan. 

Mijn vrienden wil bedanken voor het blijven van vrienden, ondanks dat ik 
meeste gedurende het laatste anderhalfjaar niet meer heb gezien. Speciaal wil ik 
Wiert-Jan even noemen, dat je nog nooit boos bent geworden ondanks dat ik 
talrijke hardloop afspraken afbelde of zelfs vergat begrijp ik nog steeds niet. 

Mijn familie wil ik bedanken voor hun begrip voor de weinige aandacht van 
mijn kant gedurende het afgelopen laatste jaar. Met name gezien dat zowel mijn 
broer en zus beide een moeilijke tijd hebben doorgemaakt gedurende deze periode. 
Mijn ouders wil ik niet alleen bedanken voor hun steun, maar ook voor het altijd 
klaarstaan wanneer er weer eens moest worden opgepast op de kinderen. Mijn 
toekomstige schoonouders wil bedanken voor feit dat de deur altijd open staat en ik 
zo de mogelijkheid om van de Franse cultuur te genieten wanneer ik wil. Mijn leven 
is verrijkt door de vele discussies over kunst en filosofie van het leven aldaar. 

Als laatste wil ik Frédérique, en mijn kinderen Jessica en Anthony bedanken 
voor hun geduld, uithoudingsvermogen en onvoorwaardelijke liefde. De afleiding en 
vrolijkheid die jullie mij hebben gegeven waren van onschatbare waarde. Fredo, ik 
weet dat je me hebt gemist en dat de spaarzame tijd die ik had vaak opging aan de 
kinderen of het herstellen van nachtjes doorwerken. Als er iemand is bij wie ik iets 
goed heb te maken dan ben jij het wel. Bedankt dat je mij er continue op hebt 
gewezen dat er nog iets anders is als promoveren. I'll be back, alhoewel ik niet weet 
of het altijd op tijd zal zijn. 
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