
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Atopic and atopiform dermatitis

Brenninkmeyer, E.E.A.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Brenninkmeyer, E. E. A. (2009). Atopic and atopiform dermatitis. [Thesis, fully internal,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/atopic-and-atopiform-dermatitis(28ce5c37-a058-452c-9137-aaffc468cf68).html


IXIX



IXIX Dankwoord



DANKWOORD
Dit proefschrift kon alleen tot stand komen dankzij de medewerking en steun van vele 
personen. Mijn dank gaat uit naar alle atopisch eczeem patiënten die bereid waren 
om mee te willen werken aan mijn onderzoeken. Daarnaast wil ik enkele personen in 
het bijzonder bedanken.
 
Prof. dr. J.D. Bos, mijn promotor.
Heel veel dank voor de aanzet en begeleiding van dit proefschrift. Door u werd 
promoveren een heel mooi streven. Dank voor onze wekelijkse evaluatie gesprekken, 
uw vertrouwen in mij, openheid en blijvende betrokkenheid. 
Phyllis Spuls, mijn co-promotor. 
Bedankt voor je scherpzinnigheid en je precisie! Dat een goede grondige voorbereiding 
het halve werk is, dat werd mij al snel duidelijk. Ons harde werk werd beloond: New 
York en Kyoto gaven onvergetelijke herinneringen. Graag neem ik een voorbeeld aan 
jou: een supervrouw in alle facetten!
Henk Sillevis Smitt, mijn co-promotor.
Bedankt voor de leerzame gesprekken en vertrouwen in mijn werk. Je was altijd heel 
geduldig en bereid mij op welke manier dan ook te begeleiden. Deze betrokkenheid 
waardeer ik enorm. Dank voor je enthousiasme en je continue ondersteuning. 
Wendy, mijn paranimf. 
Met jou hulp is dit werk tot stand gekomen, dus daar mag je trots op zijn! Ik wil je 
bedanken voor je werk, inzet en al je steun. Ik hoefde aan jou nooit iets uit te leggen, 
het was al gebeurd of je nam zelf al initiatief. We werden een goed team en kregen een 
fijne vriendschap, waar we de komende jaren op kunnen bouwen.
Germaine, mijn paranimf. 
Jij als “volwassen vrouw” stond voor mij klaar met wijze woorden en steun op 
momenten dat ik van de wetenschappelijke wereld weer eens niets begreep. Dat 
promoveren ook erg gezellig kan zijn en zo zijn voordelen heeft heb ik samen met 
jou kunnen delen: Buenos Aires, Parijs waren onvergetelijk! Bedankt voor je fijne 
vriendschap.
Prof. dr. W.R. Faber, u was onmisbaar. Zeer veel dank voor uw begeleiding en 
ondersteuning in de laatste fase van dit proefschrift. 

De commissie, bestaande uit Prof. dr. P.J.E. Bindels, Prof. P.M.M. Bossuyt, Prof. dr. 
C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen, Prof. dr. P.J. Coenraads, Prof. dr. H.S.A. Heymans, wil 
ik hartelijk danken voor de beoordeling van het manuscript. 



Robert Lindeboom en Niels Peek, voor de gezelligheid en om met jullie onmogelijke 
statistische analyses te bedenken om de beste resultaten te verkrijgen! 
Mariska Leeflang, voor de bijdrage aan de systematische review.
Martha Grootenhuis en Bob Last van de afdeling kindergeneeskunde, voor de fijne 
samenwerking en het realiseren van een waardevolle studie. 
Albert Wolkerstorfer, voor de begeleiding en de prettige samenwerking.
Allard van der Wal, voor de bijdrage aan de pathologie in de excimer laser studie.
Trialteam, voor jullie betrokkenheid en ondersteuning. Werken in de kast, 
temperatuurschommeling, PMS en grote opruimacties blijven me bij.
Robert, voor al mijn computer problemen en de ‘afleiding’ van datgene waar we ons 
mee bezig houden. Dat ik de eerste en de laatste ben die 3 laptops wist te verbruiken 
mag je hopen!   
Collega arts-assistenten, voor alle tijd en support die ik nodig had voor dit 
proefschrift. Ook voor de gezelligheid en collegialiteit die ik tot op de dag van vandaag 
enorm waardeer. 
Lieve vriendinnen en vrienden, fijn om jullie om me heen te hebben! Jullie zijn mij 
ontzettend dierbaar en waren onmisbaar voor deze prestatie. 
Anouk, Karen, Barbara, Madeleine, Kim, voor onze bijzondere vriendschap en 
support in alles wat ik doe!
Familie de Bruijn, voor jullie warme belangstelling en steun, al jarenlang. 
Mijn ouders, zus Wies en broertje Steffen, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke 
vertrouwen in mij en de oneindige steun, waardoor ik mij heb kunnen ontplooien en 
mijn dromen kan nastreven. In het bijzonder mijn moeder, bedankt voor je prachtige 
creatieve toevoeging aan dit proefschrift.  
Alle andere vrienden en familieleden, die ik niet hier bij name kan noemen, 
bedankt!
Allerliefste Sjoerd, waar zou ik toch zijn zonder jou. Jij met je intense geduld, rust, 
relativeringsvermogen en vertrouwen staat altijd voor mij klaar en weet mij altijd 
weer te laten lachen. Ondanks je zorgen, heb je mij de vrijheid en de mogelijkheid 
gegeven om dit proefschrift te kunnen realiseren. Promoveren is mooi, maar met jou 
samen zijn en genieten is nog veel mooier: je bent mijn grootste geluk! 
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