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Chapterr 14 

Dankwoord d 

Ditt proefschrift zou nooit zijn verschenen zonder de hulp en inspanning van 
velen,, dat weet een ieder die promoveert of regelmatig dankwoorden van 
proefschriftenn leest. 

Allereerstt wil ik mijn ouders bedanken. Hun niet aflatende inspanningen om 
mijj  de beste scholing te laten volgen die er gevonden kon worden hebben dan 
tochh hun vruchten opgeleverd. Maar ook hun grenzeloos vertrouwen en steun 
alss het eens tegen zat. 

Dezee promotie was nooit tot stand gekomen zonder een ervaren initiator, 
mijnn promotor professor Jan Bos. Onderzoek doen is een onzekere bezigheid. 
Datt hebben we gedurende de vier jaar onderzoek meerdere keren mogen 
meemaken.. De support van een ervaren promotor komt dan goed van pas. Wat 
ikk het meest ben gaan waarderen is de ruimte die onderzoekers geboden wordt. 
Enn dat mag in een grote organisatie met haar vele regels, commissies en 
managerss een prestatie genoemd worden. 'Ere aan hen die ere toekomt' is een 
gezegdee dat je goed verstaat. Mij n co-promotor Henk Sillevis Smitt was vanaf 
hett begin betrokken bij mijn promotieonderzoeken, het lag voor de hand hem te 
vragenn als co-promotor. Zijn ervaring in onderzoek en behandeling van 
atopischh eczeem, in het bijzonder van kinderen, was van grote waarde. De 
bereidheidd altijd directe hulp te bieden en zijn inbreng in de thesis-
besprekingenn heb ik zeer gewaardeerd. 

Ikk was erg blij dat Wouter Goldschmidt en Rob Hermanussen de uitnodiging 
omm op te willen treden als mijn paranimfen direct aanvaardden. Wouter weet 
preciess waar het proefschrift over gaat: hij heeft inmiddels een jarenlange 
ervaringg in het doen van klinisch onderzoek en de follow-up van enkele studies 
uitt dit proefschrift wordt door hem nog dagelijks uitgevoerd. Met Rob deel ik 
niett alleen een aantal vakanties maar ook ons vrijwilligerswerk. Dit was altijd 
dee welkome afwisseling naast het gestructureerde en protocollaire 
patiëntencontactt zoals dat plaatsvindt binnen klinische studies. Het voorkomen 
vann ziekte (de hepatitisvaccinaties) en mensen bijstaan bij minder prettige 
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zakenn (de positieve HIV test) geeft de nodige afwisseling met het reguliere 
klinischh onderzoekswerk. 

Dankk is er voor de promotiecommissie, die ondanks hun drukke agenda's 
allenn -zonder voorbehoud- direct bereid waren het proefschrift in vakantietijd te 
beoordelen,, kritische vragen te willen stellen en daar ook nog een dag voor vrij 
tee maken. 

Voorr de onderzoeken zoals in de hoofdstukken van dit proefschrift 
beschrevenn zijn vele mensen nodig. Collega's die bijspringen bij drukte, 
vakantiee of (het zoveelste) congrcsbezoek: Henry de Vries, Biljana Zupan, 
Amberr Goedkoop, Mirjam Loots, Vera Heydendael, Phyllis Spuls en Ingrid 
Zonneveld.. Collega's die er (naast de promotor en co-promotor) aan dachten 
datt er geen klinisch onderzoek is zonder de benodigde patiënten: Bramine 
Boersma,, Martina Kozel, Dory Enomoto, Mark Nahuys, Marcel Pasch en David 
Njoo.. Stafleden die naast het superviseren van drukke spreekuren altijd bereid 
warenn om te zien of nieuwe patiënten voor het onderzoek wel atopisch eczeem 
hadden,, maar vooral als ze dat niet hadden: Hendrik Jan Hulsebosch, Menno de 
Rie,, Jan Mekkes, William Faber en speciaal voor de problemen na zessen: 
Marcuss Meinardi. 

Dankk is er ook voor de ondersteuning van alle andere medewerkers van de 
afdelingg huidziekten waar ik regelmatig gebruik van maakte: de 
baliemedewerksters,, de verpleegkundigen, in het bijzonder Annet Versnick 
voorr haar bijdrage aan hoofdstuk 11 en de general support medewerker Robbert 
Rodenburgg want wat is een onderzoeker zonder goede computer? Secretariaat 
vann staf en hoogleraar voor het verzenden van de vele mailings, de zorg voor de 
monitorss of wat er ook gedaan moest worden. 

Ookk vele anderen leverden dagelijks hun bijdrage aan de vaak complexe 
onderzoeken:: de afdeling medische fotografie, in het bijzonder Winfried 
Barendrecht,, het poliklinieklaboratorium voor hun bijdrage aan hoofdstuk 3 en 
6.. De apotheek, in het bijzonder Arno Vyth, om alle studiemedicatie op de 
meestt ongelegen momenten toch te controleren. De postkamermedewerkers 
voorr het verzenden en ontvangen van honderden spoedzendingen. De 
medewerkerss van de AMC Medical Research BV voor ondersteuning bij 
begrotingen,, contract-onderhandelingen, betalingen van onkosten en innen van 
tegoeden. . 

Dee vele medewerkers van de farmaceutische bedrijven, die zo vaak 
duizendenn kilometers reisden om mij in te wijden in de standaarden van hun 
Amerikaansee collega's. De monitors, de auditors, de junior- en senior 
investigatorss en alle andere mensen die mij het leven af en toe zuur maakten, 
maarr mij ook veel leerden. Zij stonden open voor nieuwe plannen en 
veranderingenn in de weldoordachte protocollen, erf s, investigator's meetings 
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enn wat er al niet verder komt kijken bij het doen van klinisch onderzoek. De 
wanhoopp en vreugde zullen ongetwijfeld van twee kanten zijn gekomen. 

Natuurlijkk mogen de patiënten met atopisch eczeem niet worden vergeten in 
ditt dankwoord. Hun inspanning zal mogelijk beloond worden met de komst van 
nieuwee behandelingen. Zij hebben zonder garanties hun medewerking verleend. 
Patiëntenn die een week vakantie opnamen om de veiligheid van een nieuw 
geneesmiddell  te onderzoeken, zonder dat daar een vergoeding of blijvende 
behandelingg tegenover stond. Patiënten die drie keer per week tijdens werktijd 
dee polikliniek bezochten. Niets was doorgaans teveel, men kwam net zo 
gemakkelijkk uit Gein als uit Landgraaf, Den Helder of Düsseldorf naar het 
AMC.. De patiëntenvereniging van mensen met constitutioneel eczeem, de 
VMCE,, verleende haar medewerking aan meerdere onderzoeken. Hun uitgave 
vann het periodiek 'Gaaf!' werd aangepast of zo nodig uitgesteld om bekendheid 
tee geven aan de onderzoeken met nieuwe behandelingen. 

Tenslottee wil ik Steven bedanken. Voor al je morele en praktische steun en 
voorr al die keren dat ik je uit je slaap hield: staccato typend op een te 
luidruchtigee computer. 
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