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Dankwoord 





- It's a sign of mediocrity when you demonstrate gratitude with modcration-

-Roberto Benigni-

Bij het tot stand komen van dit proefschrift hebben velen onbaatzuchtig hun 

hulp verleend, waarvoor ik hen zeer erkentelijk ben. Ik wil graag de volgende 

personen in het bijzonder bedanken: n 

n> 

Prof. Bos, mijn promotor en opleider. Beste prof. Bos, niet alleen kwam het ^ 
169 

concept van dit proefschrift van u, maar u gaf me ook een extra jaar als o 

onderzoeksarts zodat ik een degelijke fundering voor dit proefschrift kon £• 

opzetten. Ik heb veel aan dit extra jaar gehad, en heb er geen spijt van. Tijdens § 

de thesisbesprekingen ben ik onderde indruk geraakt van de visie die u hebt 

als onderzoeker en opleider, en hoop hier nog vaak wat van mee te krijgen 

bij volgende projecten. De percentage methode werkt trouwens feilloos, ik 

ben uiteindelijk toch op 100% uitgekomen! 

Prof. Tak, mijn promotor. Al snel na de start kreeg mijn promotietraject een 

aangename wending toen bleek dat een groot deel van de studies zou worden 

uitgevoerd in samenwerking met de afdeling klinische immunologie en 

reumatologie, waar ik dan ook een aanstelling kreeg. Ik heb veel geleerd over 

de gewrichtsklachten bij psoriasis, en wil u bedanken dat u verbonden wilde 

zijn aan mijn proefschrift. 

Menno de Rie, mijn copromotor. Door jouw nauwkeurige en efficiënte 

dagelijkse begeleiding is dit proefschrift uiteindelijk op tijd afgekomen. Dank 

voor de aanpassingen in het rooster waardoor het mogelijk was dit proefschrift 

tijdens mijn opleiding af te ronden. De diapresentaties over biologicals blijven 

hopelijk nog lang groeien! 

Marcel Teunissen, mijn copromotor, bedankt voor de beschikking over alle 

faciliteiten van het Laboratorium Experimentele Dermatologie die ik tijdens 

mijn studies nodig had. Ik waardeer de kritische blik waarmee je mijn 

manuscripten hebt nagekeken. 

De leden van de promotiecommissie: Prof. dr. R.J.M, ten Berge, Prof. dr. M.L. 

Kapsenberg, Prof. dr. F.C. Breedveld, dr. E.P. Prens, en dr. S. Florquin, dank 

voor het kritisch beoordelen van dit proefschrift. 

Daisy, niet voor niks heb ik jou als mijn paranimf gevraagd. Ik weet inmiddels 

dat jij altijd klaar staat voor mijn verzoeken. Zonder jouw hulp op het 



l abora tor ium was di t proefschr i f t nooi t a fkomen. Sorry voor al het te l len en 

s n i j d e n , ik h o o p dat je er n iets aan hebt o v e r g e h o u d e n ( h o o f d p i j n , 

w in terhanden?) . Fijn dat w e nu (bijna) alles digitaal kunnen doen hè? 

Gamze, mijn paranimf. Ook ik heb genoten van onze congressen samen (met 

natuurl i jk Giovanni en Gert erbij) en ik hoop dat we snel weer een keer gaan 

(Londen 2005?). We hebben inmiddels ook ontdekt dat een doctorstitel geen 

garantie biedt op het begrijpen van alle bodyshape pasjes, maar we maken 

vorderingen. Ik hoop veel met je samen te werken (en te sporten) in de toekomst. 
170 Beste Maarten, j i j was voor een groot deel de dr i jvende kracht achter dit 

proefschri f t . Zowel qua inhoud als statistiek kwam jij telkens weer met nieuwe 

ideeën. O o k als ik weer eens een keer vastliep op de image analyser kwam ji j 

(vaak t i jdens je spreekuur) mij redden. Toen je aankondigde te gaan verhuizen 

naar de USA schrok ik wel even, maar gelukkig bl i jkt j ouw bijdrage via de 

emai l net zo goed te z i jn als live. Jouw enthousiasme in onderzoek werkt 

zeer aanstekeli jk, en ik ben bli j dat ik jou ook enthousiast heb kunnen maken 

voor psoriasis onderzoek. Ik verheug me op eventuele samenwerk ing op 

toekomst ige onderzoekspro jecten. 

Pascal, ook j i j hebt me meerder malen gered van een digitale burn-out . Het 

p rog ramma dat je schreef voor de digitale analyse was zelfs voor mij te 

begr i jpen (en dat zegt wel wat). Succes met je verdere carrière. 

Mar jo le in V inkenoog , ook al was het nog zo druk op de image analyser, je 

wist me al t i jd wel tussendoor te schuiven. Dank daarvoor. 

O o k alle o n d e r z o e k s v e r p l e e g k u n d i g e n van de a fde l i ng reumato log ie , 

bedankt voor jul l ie medewerking. En natuurli jk dank aan alle patiënten zonder 

w ie de onderzoeken nooi t uitgevoerd zouden kunnen z i jn . 

M i j n getuigen (best women) Vera en Biljana, jul l ie zi jn natuur l i jk veel meer 

dan col legae voor me. Het is erg plezier ig om met mensen samen te werken 

waarbi j je ook af en toe je hart kunt ui tstorten. Nu de p romot ie achter de rug 

is hebben we hopel i jk wat vaker t i jd voor een gezell ig etentje in een trendy 

doch k indvr iendel i jk restaurant (hoera voor de moeders!) . 

Mar jan, bedankt voor je hu lp bij het digitale analyse manuscript. Ik hoop dat 

j o u w promot ie t ra ject voorspoedig ver loopt. Gabriel le, bedankt voor je hulp 

met de onderzoekspat iënten, en het afnemen van de b iop ten. Ik vond het 

erg gezell ig om met jou samen te werken op de onderzoekskamer. Ik hoop 

dat je geniet van je twee moo ie jongentjes. 



Woute r , bedankt voor het a fnemen van de b iop ten . Jouw al t i jd v ro l i j ke 

humeur was ook goed voor mi jn humeur. Ik hoop dat we nog lang samen 

zul len werken. 

De overige collegae arts-assistenten van de afdeling dermatologie (Adinda, 

Remko, Annigje, Marti jn, Folkert, Francis, Pina, Michiel , en Hayrenik), regelmatig 

zag ik een blik van onbegrip en medel i jden in jul l ie ogen als ik weer eens in de 

stress schoot over een artikel wat was afgewezen. Het is inderdaad moei l i jk te 

verklaren waarom iemand zichzelf dit vr i jwi l l ig aandoet. Desondanks hebben 

jul l ie me alti jd gesteund wanneer ik weer eens te druk was om in te vallen op 

te pol i . Ik hoop dat ik het de komende t i jd goed kan maken. 

Robert, dankzi j jou had ik alle computerapparatuur die een vrouw zich kan 

wensen, al dan niet gepaard gaande met een diepgaand gesprek over het 

leven. Marja en Mariska, bedankt voor de administratieve hulp. Tevens dank 

aan alle stafleden, verp leegkundigen en bal iemedewerkers van de afdel ing 

huidz iekten A M C die begrepen dat ik niet alt i jd ad hoc kon invallen op de 

pol ik l in iek. Jan Mekkes, je hebt veel van me overgenomen aan het begin van 

mi jn zaalstage, ik hoop dat ik het inmiddels heb goedgemaakt. Verpleging 

en medewerkers van de kl iniek hu idz iekten: bedankt voor het begrip. 

Chris Bor, bedankt voor de opmaak van het proefschrift. Robbie and Kylie, 

thanks for your vocal support dur ing the lonely late hours of count ing, wr i t ing, 

and th ink ing. 

Joost en Mar jo le in, sorry dat ik Pub heb verwaarloosd. Ik kom snel weer een 

keer r i jden, (buitenri t je ?) 

Refaat Karim, hoewel ik je lang niet heb gesproken ben ik je nog steeds 

dankbaar dat j i j me mi jn eerste baan als arts-assistent hebt gegeven. Ik ben 

ui te indel i jk geen plastisch chi rurg geworden maar heb veel van je geleerd, 

zowel wat betreft chirurgie (mammareducties) als management, logist iek en 

bedr i j fsvoer ing. Ik kom zeker nog een keer bij je langs! 

Lieve mama en papa, jul l ie hebben me alt i jd gesteund in mi jn keuzes. Dankzi j 

j u l l i e kon ik s tuderen zonde r me zo rgen te maken over de f i nanc iën . 

Bovendien heb ik van jul l ie geleerd wat doorzet t ingsvermogen is. Zeker het 

laatste jaar heb ik enorme bewonder ing gehad voor jul l ie vastberadenheid 

en l iefde voor elkaar en ons. Ik hoop dat jul l ie net zo trots op mij zi jn als ik op 

ju l l ie. En mama, ik weet zeker dat papa op een wolk je zit toe te k i jken en 

commentaar op alles levert op zi jn eigenwi jze humorist ische manier. Hi j zal 



alt i jd bij ons zi jn. 

Beste Vanessa, Marco, Genevieve, Anaïs, Orfee, Frans, Mees, W i m , Bijn en 

Al lard: bedankt voor alle gezellige avonden en weekenden, met of zonder 

Catan. Als mi jn carrière mislukt begin ik een crèche, klandizie genoeg! 

W i l en Theo, ontzet tend bedankt voor het oppassen op Benthe. Ik maak me 

noo i t zorgen op het werk als ik weet dat ze bij jul l ie is. 

Lieve Gert, jij bent echt mi jn rots in de branding. Het is onvoorstelbaar hoeveel 

we rk je mi j uit handen hebt genomen zodat ik aan mi jn proefschri f t kon 
2 we rken . Elke keer weer zei ik tegen je dat dit het laatste weekend is dat ik aan 

mi jn p romot ie moest werken , en elke keer wisten we allebei dat dat n ie twaar 

was. Nu het dan toch klaar is verheug ik me op alles wat we met z'n dr ieën 

kunnen gaan doen op zondag. Love you xxx. 

Allerl iefste Benthe, jij bent mijn lieve kleine meisje. Elke dag met jou is een 

feestje. Nu mama's boek klaar is gaan we voortaan heel veel leuke dingen doen. 

Aan iedereen die ik vergeten ben, alsnog bedankt ! 


