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CURRICULUMM VITAE 

Phylliss Spuls werd geboren op 10 november 1964 te Castricum. Daar 
groeidee ze op, als vierde kind in een huisartsgezin, en doorliep de 
lageree en de middelbare school, het Bonhoeffer College. Na het 
behalenn van het VWO diploma schreef zij zich in voor de studie 
Geneeskunde,, maar werd uitgeloot. Als alternatief schreef zij zich in bij 
dee Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam,, en behaalde daar in 1985 haar propedeuse. Daarna lootte 
zijj alsnog in voor de studie Geneeskunde aan de Universiteit van 
Amsterdam.. Op 22 juni 1990 haalde ze haar doctoraalexamen. In de 
wachttijdd voor de co-schappen deed ze literatuuronderzoek naar 
vitaminee B1 deficiëntie, onder begeleiding van prof. R. Luyken. Tijdens 
haarr co-assistentschappen heeft ze meegewerkt aan een publicatie 
overr parapemphigus, samen met M. Brakman, afdeling Dermatologie, 
Academischh Medisch Centrum. In het voorjaar van 1993 behaalde zij 
hett arts-examen. Vrijwel direct aansluitend werd zij aangenomen als 
arts-assistentt bij de afdeling Dermatologie van het AMC, met als 
opdrachtt de uitvoering van het AMC-richtlijnenproject 'Richtlijn 
ontwikkelingg voor de systemische behandeling van psoriasis, een meta-
analysess een gezamenlijk project van de afdeling Dermatologie (dr. L. 
Witkamp,, prof. dr. J.D. Bos) en de afdeling Epidemiologie en 
Biostatistiekk van het AMC (prof. dr. P.M.M. Bossuyt). Daarnaast was zij 
actieff als trialarts, werkte aan diverse trials op de polikliniek en kliniek 
Dermatologiee onder supervisie van prof. dr. J.D. Bos. Op 1 januari 1996 
begonn zij met de opleiding Dermatologie in het AMC (opleider prof. dr. 
J.D.. Bos). Tijdens haar opleiding schreef ze een subsidie aanvraag 
voorr een Ontwikkelingsgeneeskunde project, getiteld: 'Een prospectief 
gerandomiseerdee vergelijkende analyse van de effectiviteit en 
doelmatigheidd van de orale behandeling van ernstige psoriasis met 
methotrexaatt en cyclosporine.' De aanvraag werd in 1998 gehonoreerd, 
enn sindsdien werkt zij als projectleider aan dit onderzoek. Het grootste 
deell van het werk beschreven in dit proefschrift werd uitgevoerd en 
opgeschrevenn tijdens haar opleiding Dermatologie, die zij voltooide in 
augustuss 2001. Op 23 september 2001 verhuisde zij naar New York, 
alwaarr ze haar thesis heeft afgerond. Sinds februari 2002 is zij 
werkzaamm op de afdeling Dermatologie van het Mount Sinai Medical 
Centerr (M. Lebwohl, M.D., F.A.C.P., professor and chairman). 
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Inn dit dankwoord wil ik iedereen bedanken die op enigerlei wijze heeft 
bijgedragenn aan de totstandkoming van dit proefschrift. Meer in het 
bijzonderr wil ik bedanken: 

Prof.. dr. J.D. Bos, mijn promotor, voor de aanzet tot en de begeleiding 
vann dit proefschrift. Dank voor je geduld en het me niet onder druk 
zettenn tijdens de voorbereidingen ervan. De besprekingen waren altijd 
opbouwend.. Ik ging er vaak enigszins beschaamd naar toe vanwege de 
percentagess die je achter de verschillende hoofdstukken wilde zetten. 
Diee klopten niet zo vaak. De hele inleiding bijvoorbeeld heb ik recent 
geschreven.. Daarnaast natuurlijk voor het zijn van een laagdrempelige 
enn stimulerende opleider. Ook voor je prettige manier van reageren op 
mijnn tussentijdse onderbrekingen. 

Prof.. dr. P.M.M. Bossuyt, Patrick, mijn promotor dank ik voor de zeer 
leerzamee besprekingen en het stimuleren van mijn interesse in de 
epidemiologiee en de evidence-based medicine. Ik heb je rustige en 
geduldigee manier van begeleiden bijzonder plezierig gevonden. Geen 
besprekingg ging voorbij zonder even interesse te tonen in de rest van 
mijnn bezigheden. 

Dr.. L. Witkamp, Leonard, mijn co-promotor, natuurlijk bedank ik jou 
allereerstt voor het feit dat ik in je voetsporen mocht verder gaan op het 
gebiedd van de systemische behandelingen bij psoriasis. Zonder jouw 
Richtlijnenprojectt en eerdere Ontwikkelingsgeneeskunde aanvraag had 
ikk niet kunnen doen wat ik gedaan heb. Je bent een kei in het voor 
elkaarr krijgen van wat er moet gebeuren. Je hebt een zeer speciaal 
talent,, wat ook nu weer duidelijk wordt met Ksyos. 

Mare,, mijn paranimf. Allereerst voor het zijn wie je bent. Met jouw 
enormee gezelligheid, collegialiteit en steun was het jammer dat de 
opleidingstijdd erop zat. Ik dank je trouwens niet voor het feit dat ik 
daaromm nu pas promoveer. Wel weer voor het feit dat je toch paranimf 
wildee zijn en voor alles wat je gedaan hebt om de promotie te vieren. 
Yo! ! 

Miriam,, mijn paranimf. Blij was ik toen je destijds op de onderzoeks-
kamerr erbij kwam. We hebben in de loop der jaren een 'vrouwelijke' kijk 
opp veel zaken ontwikkeld die ons perspectieven biedt. Dank voor de 

195 5 



ChapterChapter 10 

vriendschapp die we hebben opgebouwd. Dank voor alle tips en trucs die 
jee voor me had door je eigen recente ervaring. 

Vera,, met jou als oudste co liep het gesmeerd daar op GöNoord. Was 
blijj dat ik kon bijdragen aan je aanstelling als uitvoerend arts-
onderzoekerr op het College van Zorgverzekeringen project, het 
vergelijkendee onderzoek methotrexaat versus ciclosporine. Dank voor 
dee samenwerking, je inzet, vrolijkheid, en het feit dat je me waardeerde 
alss projectleider, begeleider en straks zelfs copromotor. Nu jij. 

Menno,, dank voor het medeprojectleider zijn op het bovengenoemde 
projectt en de samenwerking voor de Landelijke Richtlijn Psoriasis. We 
plukkenn er beiden de vruchten van. 

Jannes,, voor je hulp bij het ontwikkelen van richtlijnen en het 
vertrouwenn in mij als voorzitter van de NVDV werkgroep Richtlijn 
Psoriasis. . 

Dee overige leden van de NVDV werkgroep Richtlijn Psoriasis, drs. M.K. 
Tuut,, dr. D. de Hoop, prof. dr. R. Roelandts, dr. H.B. Thio, dr. P. van der 
Valkk en drs. CA. Verburgh voor de plezierige en leerzame 
samenwerking. . 

Jan,, Jan Mekkes, jij bent niet te bedanken voor wat je belangenloos 
voorr me hebt gedaan. Zonder jou had ik niet nu kunnen promoveren. 
Hett scheelde me heel heel veel werk. Ben erg blij met de layout. 
Eigenlijkk had ik je er niet mee mogen belasten. I owe you ! 

Marcus,, voor mijn tijd als AGNIO. Je sleepte me direct als tweede 
auteurr bij een richtlijn-artikel betreffende psoriasis. Dat is eigenlijk het 
beginn geweest van dit proefschrift. 

Ingridd en Martina bedank ik voor de begintijd van mijn onderzoeks-
periode.. Ik wist niet veel van computers, verhoudingen binnen de 
afdelingg en jullie hebben me wegwijs gemaakt in het trialwereldje. 

Robert,, voor je grijns. Ook voor je hulp bij het computer gebeuren en de 
dia's.. Sorry voor al mijn last-minute acties. Die vierde dimensie heb ik 
nogg niet geheel te pakken. 
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Helenn Dyserinck , voor je steun bij het systematisc h zoeken naar 
publicatie ss voor mijn reviews . 

Mijnn collega e arts-assistente n en alle andere medewerker s van de 
poliklinie kk en afdelin g dermatologie . Bedank t voor julli e hulp en voor de 
prim aa tijd die ik met julli e gehad heb in het AMC 

Mijnn special e dank gaat uit naar alle patiënte n die betrokke n zijn 
gewees tt  bij de enquête s in de richtlij n ontwikkelin g en die deel hebben 
genome nn aan de klinisch e studies . 

All ee sponsor s wil ik bedanke n voor de financiël e ondersteunin g van dit 
proefschrift . . 

Professo rr  and chairma n Mark Lebwoh l of the Departmen t of 
Dermatolog yy of the Mount Sinai Medica l School , thank you for givin g 
mee the opportunit y to work with you . 

Michell ee Jager , voor je hulp bij het uitwerke n van mijn ideeën voor de 
cover . . 

Mieke,, de kinderkeetmedewerkers , Maria, Aurea en ook alle anderen 
diee zo goed voor onze kindje s hebben gezorg d als we moeste n werken . 

Vaderr  en Moeder , dank julli e voor alles , ik zeg alles omdat julli e de 
basiss  zijn van al mijn geluk . Indirec t zijn julli e toch ook de stimulu s 
achte rr  dit proefschrift . 

Lievee Mark, je bent dik en dik de grootst e steun gewees t achte r dit 
proefschrif tt  op allerle i fronten , vanaf het begin tot het eind . Je zorgd e er 
ookk weer voor dat ik het kon afronde n in New York . Eigenlij k moet je 
vooraa nn staan maar dat hoor t geloo f ik niet . Ik kan je niet voor alles 
bedanke nn in een dankwoord , maar dank je voor het zijn van mijn 
lieverikje ,, de meest fantastisch e vader voor onze kindje s en voor het 
plezie rr  in wat we doen en gedaan hebben in ons geweldig e leventj e 
samenn en natuurlij k specifie k voor je bijdrag e aan dit geheel . Toch 
handi gg om als fiscalis t ook iets te weten over psoriasis . Geen dank . 

Lievee Miiou , Boaz en Tobiasje , wat ben ik toch bli j dat ik van julli e mag 
genieten .. Het boek dat mama achte r de compute r aan het schrijve n 
was,, is helaas niet om uit voor te lezen. Hoop dat julli e een beetj e trot s 
opp me zijn later . 
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