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Dankwoord

Het is zover! Allereerst mijn dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit 

proefschrift. Een aantal personen wil ik in het bijzonder bedanken:

Prof. Bos, mijn promotor en opleider. U stond altijd voor mij klaar, in goede en slechte 

tijden. Ik kon altijd bij u terecht voor hulp en advies. Dit heb ik zeer gewaardeerd. 

Ik heb erg veel geleerd van de achtwekelijkse besprekingen die wij samen hadden. 

Ik dank u hartelijk.

Wiete Westerhof, jij hebt mij de mogelijkheid gegeven om aan een uitzonderlijk en 

uniek onderwerp te mogen mee werken en ik ben erg blij dat het heeft geleid tot 

enkele mooie studies en publicaties.  

Henk Menke, jij bent de eerste geweest die PMH onder de aandacht bracht bij 

dermatologisch Nederland. Zonder jou had deze promotie niet plaats kunnen vinden. 

Dank voor de constructieve bijdrage en vooral ook de snelle revisies. 

Prof. Faber, tijdens de afwezigheid van prof. Bos heeft u de begeleiding van mijn 

thesis overgenomen en vanaf de eerste bespreking verliep het vlot. Voor mij was 

deze periode een tijd van onzekerheid, maar u heeft ervoor gezorgd dat het toch 

allemaal tot een goed eind is gekomen. 

De leden van de promotiecommissie: Prof. dr. Faber, Prof. dr. Savelkoul, Prof. dr. 

Lambert, Prof. dr. Van Noesel en dr. Van der Veen, ik dank u allen voor uw deelname 

aan de commissie en de kritische beoordeling van mijn proefschrift.

Melanie, deze promotie was de start van een goede vriendschap. Al die avonden 

doorwerken zijn het gelukkig waard geweest. Onze SNIP tijd samen was erg leerzaam 

en vooral ook gezellig. Dank voor het vele werk dat je voor mij hebt gedaan.   

De “SNIPpers”, Carmen, Bernice, Meike, Alisa, Linda, Daphne, al die keren dat ik 

(letterlijk en figuurlijk) handen tekort kwam of weer eens met allerlei logistieke 

problemen kwam aanzetten, stonden jullie voor mij klaar. Ik heb erg fijn met jullie 

samengewerkt en zal die tijd nooit vergeten. 
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Hans Reitsma, je hebt mij wegwijs gemaakt in de wereld van de epidemiologie 

en statistiek. Onze samenwerking heeft geleid tot een fraai artikel. Mijn dank 

daarvoor.

Dr. Dingemans en Marius van der Bergh Weerman, wij hebben maar kort 

samengewerkt, maar jullie bijdrage was voor mij onmisbaar. 

Het team van de medische microbiologie in de VU en het AMC: Paul Savelkoul, Joyce 

Woudenberg, Christina Vandenbroucke-Grauls, Wies Langenberg, Anneke Oei, en 

de overige laboranten die hebben meegewerkt, ik dank jullie voor een fantastische 

samenwerking, het geduld waarmee jullie mij keer op keer uitleg gaven over de 

microbiologie en DNA diagnostiek en het enthousiasme waarmee jullie dat deden. 

Ik heb erg veel geleerd!

Carlo, jammer dat onze samenwerking maar van korte duur was. Ik ben wel blij dat 

je nog “even snel” wat richting hebt kunnen geven aan het onderzoek.

Prof. Estevez Uscanga, dank voor uw tijd, hulp en advies bij de uitwerking van de 

resultaten van de therapie studie.    

Mijn collegae arts-assistenten op het AMC, in het OLVG, de SNIP en het 

Flevoziekenhuis: dank voor jullie steun, daar waar nodig. (Michiel, ik denk dat je 

de hoofdletter A wel verdiend hebt :), Juan Carlos, overwerken is nog nooit zo 

ontspannend geweest).

Elian, jou paranimf zijn, was voor mij een goede oefening. Ik heb het erg op prijs 

gesteld dat je mij informeerde over alle organisatorische zaken die jij natuurlijk in 

een tel geregeld had. Buenos Aires en Parijs waren het toetje. Hopelijk volgen er nog 

vele, leuke reisjes! 

Robert Rodenburg, wat het ook mocht zijn, jij kon het voor mij regelen. Geweldig!    

De medewerkers van de medische fotografie en illustratie dienst, dank voor de snelle 

en goede service die jullie mij altijd gaven. Of het nou om posters of om foto’s ging, 

ik hoefde maar te bellen en binnen 1-2 dagen lag het voor mij klaar!!
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Mijn ouders, zonder jullie was  mij dit nooit gelukt. Ik ben blij dat ik dit moment met 

jullie beide kan delen. Dank voor alle hulp, de goede zorgen en het altijd klaar staan 

voor mij. Hopelijk kan ik nu wat vaker komen genieten van mama’s heerlijke eten. 

Régine en Marice, Cheng en Laurens, dank voor de adviezen, de contacten (altijd 

weer handig), de gezellige uitjes (dim summen op zondag…) en de reisjes. Nu gaan 

we pas echt op stap!

Tahyna, jij bent voor mij de allerleukste afleiding geweest. Ik ben erg blij dat je er 

bent. Zo jong als je bent, heb je enorm veel gevoel voor humor en het is altijd weer 

heerlijk om je op bezoek te hebben of samen op vakantie te gaan. Mickey Mouse 

komt eraan.

Mijn schoonouders, dank voor jullie onvoorwaardelijke steun. Het is enorm fijn te 

weten dat jullie deur altijd voor ons open staat.  

Cyrille, ja ach wat zal ik zeggen….HET IS AF!! Nu ben ik net zo “slim” als jij. Dank 

voor al je hulp, advies, taxi ritjes, etentjes, filmavonden, etc. etc. etc. Nu volgt nog 

een….

Jan Paul alias “the artist”, ik ken maar weinig mensen die zo behulpzaam en geduldig 

zijn als jij. We hebben er denk ik alweer iets moois van gemaakt. Thanks! 

Mitra mijn paranimf, we hebben in de korte tijd dat wij elkaar kennen samen veel 

meegemaakt. Jou integriteit, kracht en inzet zijn bewonderenswaardig. Ik had geen 

betere paranimf kunnen kiezen. Ik wens je heel veel succes toe met de rest van je 

carrière. Je bent een top collega.  

En last, but certainly not least, Gideon, mijn lieve man en paranimf, jij bent mijn steun 

en toeverlaat geweest. Als het even niet mee zat, wist jij altijd weer een manier te 

bedenken om mij op te vrolijken. Jij hebt mij leren relativeren en doen inzien dat 

stress nergens voor nodig is. We hebben ondanks onze drukke werkschema’s altijd 

een manier gevonden om samen te genieten van de goede dingen in het leven en 

fantastische reizen kunnen maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat jou promotie ook 

snel zal volgen. Voor mij ben jij echt “the king”:). Liefs,
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