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Allereerst wil ik de patiënten en hun familieleden, die belangeloos hebben meegewerkt aan 
het onderzoek, bedanken. Natuurlijk hopen wij dat het onderzoek er uiteindelijk toe leidt dat 
wij de patiënten op het gebied van therapie iets kunnen gaan bieden, maar zover is het helaas 
nog niet. 
Mijn promotoren, prof. dr. P.T.V.M. de Jong en prof. dr. A.A.B. Bergen, beste Paulus en Arthur, jullie 
bedank ik voor het mogelijk maken van mijn gecombineerde baan, bij NIN en AMC, waarin ik 
zowel patiëntenzorg als promotie-onderzoek kon doen. Ook dank ik jullie voor de begeleiding 
bij het onderzoek en jullie substantiële bijdragen aan de artikelen.
De overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. R.C.M. Hennekam, prof. dr. N.J. Leschot, 
prof. dr. M.P. Mourits, prof. dr. C.T.R.M. Schrander-Stumpel en prof. dr. A. Westerveld dank ik voor 
het beoordelen van het manuscript en de bereidheid deel te nemen aan de oppositie. Beste 
Nico, ook jou wil ik daarnaast bedanken voor de mogelijkheid mijn werkzaamheden in het 
NIN te combineren met patiëntenzorg in het AMC. Beste Connie, mede dankzij jou heb ik hele 
goede herinneringen aan mijn opleiding tot klinisch geneticus in Maastricht en ik vind het 
daarom erg leuk dat jij plaats wilde nemen in de commissie.
Dr. X. Hu, dear Xiaofeng, thank you for your important contribution to this thesis.
Dr. J. Toonstra en dr. M.R. Canninga-van Dijk, beste Johan en Marijke, bedankt voor het 
beoordelen van alle huidbiopten en het commentaar op de betre� ende artikelen. Johan, 
daarnaast mijn dank voor het mede beoordelen van de huidafwijkingen van de deelnemers 
aan de studie.
Ralph Florijn en Jacoline ten Brink dank ik voor hun deel van het DNA-onderzoek.
Tevens dank ik alle andere co-auteurs van de artikelen, die in dit proefschrift staan. I would like 
to thank all other co-authors, who contributed to the articles in this thesis.
Mijn paranimfen, Theo Gorgels en Mieke Breijer. Beste Theo, mijn hartelijke dank voor jouw 
bijdrage aan dit proefschrift en voor je bereidheid mij bij te staan tijdens het eindtraject en (de 
voorbereidingen voor) de grote dag. Lieve Mieke, al meer dan 36 jaar lang ben jij een van mijn 
beste vriendinnen en ik hoop dat dat nog lang zo zal blijven. Ik vind het heel � jn dat jij mijn 
paranimf wilde zijn en bedank je hartelijk voor je betrokkenheid en je hulp bij de organisatie 
van mijn promotiefeest.
Ton Put dank ik voor alle � guren, die hij maakte en/of bewerkte voor dit proefschrift.
Ria Grimbergen, bedankt voor je nauwkeurige secretariële ondersteuning.
Mijn ouders hebben mij altijd de ruimte gegeven de dingen te doen, die ik wilde doen. Lieve 
Papa en Mama, bedankt voor jullie belangstelling en jullie hulp, wanneer nodig.
Allerliefste Rob, ik vind het erg leuk dat jij ook hebt bijgedragen aan dit boekje. Hartelijk dank 
voor het mooie eindresultaat. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk wat wij verder samen 
hebben. Ik heb het erg met jou getro� en en ik hoop samen met jou nog heel lang van het leven 
te mogen genieten. En dan tot slot, Luc, mijn allerliefste jongen, en Manouk, mijn allerliefste 
meisje, jullie zijn het allerbelangrijkst in mijn leven. Dat wisten jullie al, maar nu staat het zwart 
op wit in mijn boekje, dat eindelijk echt klaar is!




