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Dankwoord d 
Eenn waarschuwing voor mensen die denken dat een promotieonderzoek een eenzame 

bezigheidd is: dit dankwoord is niet groot genoeg om iedereen te benoemen die mij heeft 

geholpenn in de laatste 5 jaren. 

Niett alleen omdat het gebruikelijk is maar ook omdat hij een echte wending gaf aan mijn 

carrièree wil ik eerst mijn promotor. Prof. Bos, bedanken. Prof. Bos, U hebt mij 100% 

gesteundd sinds ik naar Nederland kwam. Het is uniek van U als professor om mee te 

denkenn aan alle problemen van een AIO, klein of groot, of het nu over de rol van 

keratinocytenn in de huidontsteking gaat of het vinden van mooie mappen voor je 

conceptproefschrift.. Als ik met U een werkbespreking had kwam ik altijd overdonderd 

vann de nieuwe ideeën en motivatie Uw kamer uit. Ik kan me nog herinneren dat U mij 

vroegg of ik een spion was van de grijze wolf beweging in Turkije. Ik verzeker U dat geen 

spionn zoveel moeite zou doen voor wat informatie! 

Ikk weet nog de tijd dat ik begon bij het lab dat door velen in de klinische wereld als een 

ballingschapp wordt beschouwd. Geruchten dat de mensen die in het lab werkten raar en 

hett werk saai zou zijn bleken algauw niet te kloppen (tenminste niet helemaal!). Mensen 

diee van de medische wereld naar het lab komen worden ook met de nodige voorzichtigheid 

bekeken.. Ik ben erg blij dat wij deze vooroordelen naast ons neer hebben gelegd (of niet?) 

enn een heel leuke samenwerking gehad met mijn copromotor, Marcel. Beste Marcel; ik 

hebb ontzettend veel van je geleerd. Ondanks onze verschillende manieren van werken en 

onenighedenn over ''deadlines" en "time management" zijn je echte wetenschappelijke 

blik,, handigheid, nauwkeurigheid en informele vriendelijke benadering heel belangrijk 

geweestt voor mijn transformatie naar een onderzoekster. In tegenstelling tot de meeste 

anderee senioronderzoekers was jij altijd bereid om mij technieken te leren en zelf 

experimentenn te verrichten voor mijn onderzoek. In mijn ziens komt het door je liefde 

voorr onderzoek en ik ben bang dat deze liefde zeer besmettelijk is. 

Regien,, mijn paranymf, vriendin en de grootste steun bij het lab; ik zal nooit je bijdrage 

aann mijn promotieonderzoek vergeten. In het begin van mijn onderzoek heb jij mij veel 

geleerdd over kleuringen waardoor het aantal "halfblinde kleurdozen" werd verdubbeld in 

onss lab.Terwijl j i j parttime werkte kwam jij elke dag en in het weekend zonder te klagen 

alss het nodig was voor mijn onderzoek. Ik ken geen andere die zo meedenkend en flexibel 

kann zijn als j i j . Ik maakte mij geen zorgen over onze cellen als ik wist dat ji j er was. Onze 

cocktailss vonden de keratinocyten lekkerder dan alle andere media. Onze NVED uitjes in 

Lunterenn met alle meiden van het lab zal ik missen ondanks het slechte weer en ruzies die 

wijj onderwegg met italiaanse truck-chaffeurs hadden. Ik beschouw mij als een heel gelukkige 



AIOO omdat ik met jou mocht werken. Naast het werk zal ik je vriendschap, menselijkheid 

enn hulp ook buiten de werkvloer altijd koesteren. 

Daisy,, "kleurdoos # 3"; jij kwam als studente om stage te lopen bij ons in het lab. Na een 

paarr jaar wist jij een onmisbare collega te worden voor ons allemaal door alle soorten van 

problemenn op te lossen in het lab. Ik mocht je altijd (ook als jij op vakantie was) storen om 

eenn of ander te vragen en ik verzeker je dat het een heel bijzonder privilege was! Onze 

muziekgesprekkenn zal ik zeker missen. Ik dank je voor je enorme steun en hoop dat wij 

nogg in contact blijven na mijn promotie. 

Kriszta,, I was very happy when you came to our lab being from the same species of the 

"foreignn female medical doctor with a dermatological background and academic interest 

havingg an unspellable first name involving the letter Z". I think I'll always remember you 

withh your unbelievable ability to learn techniques in detail, perform huge experiments and 

yourr incredible computer knowledge. We had to go through many problems because of 

ourr (now only mine after the latest expansion of the EU) non-EU passports and it was a 

greatt relief that I was not the only one who had to worry about it. We surely know more 

thann anybody else (including the immigration lawyers and the people working at the 

Immigratiee en Naturalisatie Dienst) about the legal procedures! I am sure that you will 

havee a wonderful thesis and become a great dermatologist as you always wish to be. 

Köszönöm! ! 

Bestee Arthur, jij was een van de mensen die ik altijd met vragen mocht belasten. Jij hebt 

mij,, een medicus met lang geleden uitgedoofde kennis van natuur- en scheikunde, veel 

geholpenn om te werken met ultraviolettestraling en chemicaliën. Ook vond jij het nooit 

ergg om mijn verschrikkelijke Nederlandse teksten te corrigeren (daarvoor ben ik ook aan 

Regien,, Marcel, Daisy en Angelic veel dank beschuldigd). Jij bent onze echte ontdekker 

mett je nieuwe stoffen waarover ik hier niets mag verklappen! Ik wens je veel succes met 

dee spannende ontwikkeling fase van deze stoffen. 

Bestee Angelic, onze lang verwachtte nieuwste collega en de enige echte Haarlemmer van 

onzee kamer! In de laatste periode van mijn promotieonderzoek heb ik een heel plezierige 

tijdd gehad met je. Ik wil je bedanken voor de extra gezelligheid die jij in onze kamer 

bracht.. Het is ongelofelijk dat jij in het eerste halfjaar van je promotie zoveel bereikt met 

jee Amerikaanse manier van non-stop werken. Ik denk dat jij een veel talent hebt voor 

academischh werk en heel succesvol zal zijn met je promotieonderzoek. 

Camm Sergio, I carried on the work that you described brilliantly in your wonderful thesis 

whichh I still read when I need a useful overview about the UVB radiation and cutaneous T 

cells.. You taught me a lot about the research in my first days in the lab, not only technical 



aspects,, but also the political ones! I hope you're doing well in Italy. 

Cockk en Susan; erg jammer dat jullie weggingen kort na mijn komst naar het lab. Jullie 

warenn ontzettend gezellige collega's. Hartelijk dank voor jullie hulp. 

Dearr Shafi, although I didn't have the chance to work with you, I would like to thank you 

forr your friendly approach in the work place. 

Mijnn dank gaat ook naar de collega's bij de poli-dermat. Beste Menno, ik wil jou danken 

omdatt ik altijd gebruik mocht maken van je grote kennis over psoriasis onderzoek. Het 

wass ook erg prettig om met jou, Vera, samen te werken aan de studie beschreven in 

hoofdstukk 9. Amber, ik zal je hulp nooit vergeten tijdens mijn gehele onderzoekstraject. 

Hett was altijd erg gezellig samen naar de congressen te gaan! Wij konden in alle 

omstandighedenn ons studies presenteren, ook na een echte Engelse ontbijt! Ook alle andere 

artsen,, arts-assistenten en trial-artsen, jullie worden ook bedankt voor jullie inzet aan mijn 

onderzoekk en jullie steun. Ik ben de verpleegkundigen van de afdeling huidziekten bijzonder 

dankbaar,, vooral Anette, voor de inclusie en follow-up van de patiënten. In jullie drukke 

werkschemaa vonden jullie altijd tijd om mij te helpen voor mijn onderzoek. Beste Robert, 

dee PC-tovenaar, jij bent de tweede persoon die ik leerde kennen in Nederland na Marcus 

toenn ik net geland was op Schiphol uit Turkije. Later bleek dat jullie niet representatief 

warenn voor de gemiddelde Nederlander (of gemiddelde mens). Robert, Marcus, Wil en 

Martina;; de eerste moeilijke dagen in Nederland was ik erg blij dat jullie er voor mij 

waren.. Mariska en Marja; hartelijk bedankt dat jullie altijd bereid waren om mij te helpen 

mett mijn administratieve vragen. 

Bestee Marianne, hartelijk dank dat jouw deur voor mij open stond in mijn eerste maanden 

inn Nederland. Jij zou de echte oplossing zijn voor het inburgeringprobleem in dit land. 

Queridaa Cristina, hoe kan ik je bedanken voor je hulp tijdens mijn promotieonderzoek en 

voorr de lekkere Portugese wijnen (!)? Obrigada! 

Bestee collega's van ons oude nest K2 (neurozintuigen) en ons nieuwe adres L3/M3 

(celbiologie)) waarbij wij ons altijd erg prettig voel(d)en. Ik dank jullie allemaal voor jullie 

hulpp met mijn experimenten. 

Bestee mensen van de illustratie dienst, vooral Hans en Chris; jullie hebben mij enorm 

geholpenn met mijn figuren. Zonder jouw professionele hulp zouden de figuren nooit zo 

mooii worden. De sfeer bij jullie vond ik altijd zo leuk en vredig dat ik zelfs heb overwogen 

nogg een opleiding te volgen en bij jullie te gaan werken! 

Behalvee van mijn werkplek kwam ook hulp aan van een aantal mensen van de buitenwereld 

diee helemaal niets wisten van wat ik deed in het lab. Alle allochtoontjes in Nederland van 

Nederlandsee en niet-Nederlandse afkomst; jullie begrijpen mij altijd heel goed: Mijn Britse 



superparanymphh (SPN) van Turks-Cypriotische afkomst, Hussein! Hoe multiculti kan het 

nogg worden in Nederland? Jij bent echt een prachtig cadeau voor mij. Niemand kan de 

QDD zo goed vieren als j i j ! Ik moest helemaal opnieuw beginnen met een sociaal leven in 

Nederland.. Baris, Clare, Ebru, Ece, Eugene, Patrick (2x), Steve en Sujata: hartelijk dank 

voorr onze bijzondere vriendschap. Rene, mijn eerste Nederlandse leraar en goede vriend, 

watt ben ik blij om je te hebben leren kennen. Wij hadden een ontzettend gezellige tijd 

samenn en ik hoop dat wij altijd contact zullen blijven houden. 

Elda,, Lorenzo, Silvia, Salvatore and Carla, mille grazie for making me a member of your 

family. . 

Türkiye'dekii canim arkadaslarim; Aysegül, Ayse ve Tamer sizinle konustugum zaman sanki 

birliktee calistigimiz günler hie bitmemis gibi geliyor. Bütün zorluklarina ragmen o günlere 

dönmekk icin neler vermezdim! Ümit'cigim, sana bu tezdeki calismalara katkilarin icin 

özell tesekkür! 

Canimm abim, ailemizin gercek akademisyeni, Cigdem ve Nazli; sizlerin varligi bana 

inanilmazz bir manevi giic veriyor. Ne olursa olsun arkamda oldugunuzu biliyorum. 

Hadiye'cigim,, eger kizkardesim olsaydin bu kadar yakin olabilir miydik acaba? Seninle 

baglarimizz asla kopamaz. Bizim kücük ama siki ailemizin diger fertlerinin hepsine cok 

tesekkürler. . 

Buu tezin ve simdiye kadar yaptigim herseyin gercek sahibi: Annem ve babam. Sizlerin 

benimm icin ne ifade ettiginizi kimse anlayamaz. Annecigim, senin hie azalmayan sevgini 

binlercee kilometre uzaklyk bile elimden alamaz. Babacigim, sonsuz destegin olmadan 

(hemm özel hem profesyonel hayatta) ben ne yapardim? Kariyerinin basinda zor hayat sartlari 

nedeniylee cok istemene ragmen yapamadigin akademik calismalari senin desteginle abim 

vee ben gerceklestirdik. Sen benim tanidigim en iyi dermatolog ve daha önemlisi gercek bir 

insansin. . 

Giovanni,, mio ragazzo, you are a real angelo {with an Italian temperamento). You are the 

onee who took me out of all the troublesome times and gave me strength all through it. 

Iedereenn die op hun eigen manier mij heeft geholpen en hier niet wordt genoemd: Jullie 

wordenn ook hartelijk bedankt. Ik zal het goedmaken! 


