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Curriculum Vitae 
De auteur is geboren op 5 november 1964 te Amsterdam, als de vierde dochter 
in het gezin. De jeugd werd doorgebracht in Amsterdam-Noord, alwaar ook 
de middelbare school werd bezocht. Naast de VWO-B opleiding werd veel tijd 
gespendeerd aan turnen, atletiek en dwarsfluit spelen. Na het beëindigen van 
de middelbare school was de keuze voor een vervolgopleiding snel gemaakt. 
Al heel lang trok het medische wereldje, en tot eigen verbazing werd zij in 
1983 direct ingeloot voor de studie Geneeskunde. Tijdens de studie maakte 
zij in 1986 nader kennis met zowel de psychiatrie als de dermatologie. Tijdens 
het onderzoek naar aantal len en subtypen van T cellen in de normale huid 
werd zij door toenmalig staflid van de afdeling Dermatologie, Jan Bos, enthou
siast gemaakt voor de dermatologie. Deze interesse bleef gedurende de co-
schappen bestaan en toen in januari 1992 de studie Geneeskunde werd afge
rond met het arts-examen kon zij direct aan de slag op de polikliniek 
Dermatologie, onder dezelfde begeleider als destijds, echter deze was nu pro
fessor J. D. Bos geworden. De basis voor het wetenschappeli jk werk werd in 
deze tijd gelegd, waarin het ui tvoeren van clinical trials dagelijkse kost was. 
In juli 1994 viel haar de eer toe als een van de eersten de 5-jarige opleiding 
tot dermatoloog aan te vangen. Vrijwel gelijktijdig werd zij ook de voorzitter 
van de Vereniging voor Assistenten Dermatologie en Venereologic (VADV) 
en vervulde deze functie tot 15 januar i 1999. In de roerige tijden tussen 1992 
en heden is dit proefschrift tot stand gekomen, en zal op de voet worden 
gevolgd door het afronden van de opleiding in juli 1999. 
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Dankwoord 
Dit proefschrift kan natuurlijk onmogelijk tot stand zijn gekomen door slechts 
één persoon en ik wil dan ook de laatste pagina van dit proefschrift gebruiken 
om enkele mensen in het bijzonder te bedanken voor hun steun en inzet tij
dens de produktie van dit werkstuk. Allereerst wil ik mijn kamergenoten 
sedert de eerste schreden in de dermatologie, Martina Kozel en Phyllis Spuls 
bedanken voor het aanhoren van het lief en leed dat ter sprake kwam in de 
zogenaamde research kamer van de poli dermatologie. Als geen ander kennen 
zij de perikelen die zich hebben afgespeeld en wij hebben van elkaar geleerd 
hoe ons te bewegen op de afdeling. Niet voor niets zijn zij mijn paranimfen. 
Ondanks de vele jaren samen heeft Martina mij echter nog niet kunnen bij
brengen om gewoon NEE te zeggen, en Phyllis' geheim voor een altijd goed 
humeur heb ik haar toch niet kunnen ontfutselen. 
Mijn promotor, professor Bos, wil ik uiteraard ook bedanken voor zijn bege
leiding naar het punt waar ik nu ben. Op zijn geheel eigen wijze heeft hij mij 
weten te stimuleren tot volbrenging van dit proefschrift, waar wij allebei af 
en toe, maar gelukkig op verschillende momenten, een hard hoofd in hadden. 
Menno de Rie wil ik bedanken voor het lezen van de vele voorfasen van dit 
proefschrift, en de daaruit voortvloeiende nuttige tips. 
Natuurlijk wil ik mijn moeder, Laura Koekenbier, bedanken, die mij in de be
ginfase, maar ook tijdens de eindsprint, altijd allerlei taken uit handen heeft 
genomen zodat ik mij aan mijn wetenschappelijke werk kon wijden. Van on
schatbare waarde was het optimisme van mijn aanstaande echtgenoot, Günther, 
die mij altijd heeft gemotiveerd om door te gaan, waar zelfs mijn promotor 
het eigenlijk niet meer zag gebeuren. Ook kon ik rustig tot acht uur 's avonds 
doorwerken, en bij thuiskomst stond er een diner op tafel! Hij, alsook mijn 
zussen, José, Marianne en Saskia zijn regelmatig het slachtoffer geworden van 
mijn behoefte aan zelfbeklag en hebben dit met liefde (?) ondergaan. 
Gerry heeft zichzelf onmisbaar gemaakt door haar correctiewerk van het 
proefschrift, en ook zij heeft menig keer moeten horen hoe zwaar het alle
maal toch was. Ook zal ik de peptalk van Linda niet vergeten op diverse loca
ties in Amsterdam. 
De pogingen van Robert om mijn relatie met computers te verbeteren is slechts 
ten dele gelukt, en zonder zijn steun zou dit proefschrift veel later afzijn 
geweest. 
Dan wil ik tot slot al mijn collegae en vrienden bedanken die op enigerlei wij
ze hebben bijgedragen aan dit proefschrift maar die ik niet allemaal bij naam 
kan noemen. 
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