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ook dat je naast je drukke bestaan als moeder en promovenda tijd vrijmaakte voor het checken 
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Medewerkers van het laboratorium immunodermatologie. Miranda, jij hebt mij de eerste labbe-
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Doktersassistentes, regas, verpleegkundigen, nurse-practitioners. Bedankt voor jullie gezelligheid 
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of photoshop weer eens niet deed wat ik wilde.
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Dames en heren van de Ronde Tafel: Mariëlle en Niels, Floor en Boudewijn, Wieteke en Tom, 
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Mijn ouders, Heit en Mem. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun tijdens de afgelopen 

jaren. Jullie stonden altijd achter mijn keuzes of lieten in ieder geval niet al te zeer merken dat 
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Gelukkig werd ik aangenomen voor de opleiding dermatologie in het UMCG en na 9 jaar in het 
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promotie-traject en een gezin, werd het weer een traject van 9 jaar. Wat is het fijn dat jullie zo 

dichtbij wonen. Zonder jullie was het niet gelukt om te bereiken waar ik nu sta. De afgelopen 

jaren zijn voor ons als gezin niet gemakkelijk geweest, maar ik ben er erg trots op hoe wij als 

gezin ons daar doorheen geslagen hebben en dat is ook zeker jullie verdienste. Ik draag dit boek 

dan ook aan jullie, mijn lieve Heit en Mem, op.
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Jellie, Aart, Robin en Michiel. Wat fijn dat ook jullie weer in de buurt wonen. Bedankt dat jullie 
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te steunen of een goed gesprek staat jullie deur altijd open.

Mijn grote broer, Arjen. Kon jij er deze dag ook maar bij zijn. Op bijzondere dagen zoals mijn 

promotie, mis ik je nog meer dan anders. In mijn gedachten ben je erbij. Anja, Anna en Famke. 
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Mijn schoonfamilie. Ridie, Rob, René, Nicole en Anna. Bedankt voor jullie interesse en belang-
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