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Dankwoord 

Aan de totstandkoming van dit proefschrift is een leven voorafgegaan. Vele mensen 
hebben mij de gelegenheid geboden te groeien en te ontwikkelen. Allereerst noem ik 
mijn ouders, die me altijd alle kans hebben gegeven te gaan waar ik wilde gaan en dat 
nog steeds doen. 

Hans Keeman en Hans Dicke wil ik danken voor de geweldige tijd en saamhorigheid in 
het Lucasziekenhuis. 

Mijn 'plastische opleider' prof.dr. van der Meulen dank ik voor de fantastische blik op 
het vak die hij me heeft gegund. Jouw kritische vragen over het waarom van 
aandoeningen op ons vakgebied, je inventieve oplossingen en brede blik op het plastisch 
chirurgisch handelen, hebben grote invloed op mij gehad. 

Mijn 'baas' Kurt Bos, hoe kan ik je danken voor je zeer loyale, immer stimulerende 
houding. Dat gedurende zovele jaren. Al lagen mijn interesses op een geheel ander vlak 
dan waar jij je bewoog, je was altijd geïnteresseerd en gelukkig kritisch. Dat ben je 
gebleven, ook bij het schrijven en de beoordeling van dit proefschrift. 

Martin van Gemert, belangrijk bij de opstart van het laserproject en zeer belangrijk bij 
de ontstaan en afronding van dit proefschrift. Talrijke (telefoon)gesprekken hebben mij 
over de eindstreep getrokken: één uur na fax of e-mail kwam de gecorrigeerde versie 
weer retour. Ik kan me van je afgelopen jaren alleen positieve gesprekken en een goed 
humeur herinneren. Die Trappist, daar zal ik nu aan moeten! 

Patrick Bossuyt, jou wil ik danken voor je wijze en geduldige vasthoudendheid bij de 
uitvoering van het ontwikkelingsgeneeskunde project en bij het totstandkoming van de 
artikelen voor dit proefschrift. Ik heb veel van je geleerd. En ik weet, het kan altijd 
beter! 

Bij de opstart van de laserbehandelingen in het AMC zijn velen betrokken geweest: 
Simon, jouw goede ideeën stonden aan de bakermat. Petra en Jokelies hebben de 
enorme patientenstromen met grote zorg behandeld en gegevens verwerkt. Dit laatste 
geldt zeker ook voor Corianne. Anne, je technische ondersteuning was van onschatbare 
waarde. De woensdagmiddagbesprekingen met jullie en daarbij met Geert, Ken, Wim 
en Gerald zijn al weer een hele tijd geleden, maar niet vergeten. Dank jullie allen voor 
jullie bijdragen. 

Dames en heren van de polikliniek plastische chirurgie, dank voor alle hulp bij 
verwerken van de patiëntenstroom die we opeens kregen. Verzekeringssores, afzeggen 
van poli's wanneer het laserapparaat het begaf ! Na een diepe zucht, losten jullie 
het toch weer met een lach op. 
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Assistenten en collegae van de afdeling Plastische Chirurgie, met jullie is het altijd 
prettig werken. Veel plezier in en op je werk, maakt dat er ook veel gedaan kan worden. 
Zo, heb ik dat al die jaren ervaren in de samenwerking met jullie, dank. 
Ook de vele collegae in huis die meegedacht hebben in ons project, dank daarvoor. 

Aanmoedigingen en steun van de secretaresses van de verschillende betrokken 
afdelingen, Lizetta, Noor en Joye, waren er altijd en waren zeer welkom. Bovenal 
natuurlijk Ans, veel dank, immers 'ons' proefschrift is af 

En dan is er gelukkig altijd mijn gezin dat maakt dat ik beslommeringen in de juiste 
proporties kan zien. Lieve Doudouce, Simon en Dieuwertje, jullie zijn de zonnetjes in 
mijn leven. Lieve Jan, als een proefschrift al een prestatie is, dan is dit onze prestatie. 
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