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DANKWOORD

Dan nu het belangrijkste gedeelte van het proefschrift. Zonder de hulp, steun en afleiding 

van veel hele lieve mensen was het niet gelukt om dit proefschrift te schrijven. Ik ga mijn best 

doen iedereen persoonlijk te bedanken.

Allereerst een woord van dank voor mijn promotor prof. dr. Barbara Horváth. Beste Barbara, 

bedankt dat je sinds mijn allereerste sollicitatiegesprek hebt geloofd in mijn toekomst bij de 

dermatologie. Dankzij jou is het gelukt om van mijn pilotproject een volwaardige promotie 

te maken. Het schrijven van een proefschrift behoorde niet tot mijn initiële carrièreplanning, 

maar ik ben erg blij met het uiteindelijke resultaat. 

Ten tweede wil ik mijn betrokken copromotores, dr. Emöke Räcz en dr. Boudewijn Plaat 

bedanken. Beste Emöke en Boudewijn, ontzettend bedankt voor jullie fijne begeleiding 

tijdens mijn wetenschappelijke avontuur. Ik heb onze samenwerking als zeer prettig ervaren 

en ik heb erg veel van jullie geleerd. Ik denk dat jullie elkaar uitstekend aanvullen en ben 

blij dat jullie tot het einde betrokken zijn gebleven. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog 

vaker samenwerken.

Daarnaast wil ik de leden van de beoordelingscommissie prof. dr. Marcel Bekkenk, prof. 

dr. Truuske de Bock en prof. dr. Barbara van Leeuwen hartelijk danken voor het lezen en 

beoordelen van mijn proefschrift. 

Zonder mijn initiële uitnodiging van dr. Jorrit Terra was ik niet begonnen aan dit project. Beste 

Jorrit, bedankt voor je vertrouwen in mij vanaf mijn semi-artsstage. Ik weet niet of ik het had 

volgehouden zonder jouw motiverende woorden.

Graag wil ik alle co-auteurs van de publicaties en manuscripten bedanken voor hun kostbare 

bijdrages en de prettige samenwerking. In het bijzonder dr. Boukje van Dijk, dr. Marloes van 

Kester en dr. Gilles Diercks. Beste Boukje, ontzettend bedankt voor de fijne samenwerking en 

al je hulp bij de methodiek en het uitvoeren van de statistische analyses. Ik ben erg trots op 

de manuscripten die we samen hebben gemaakt. Beste Marloes, met jou in het onco-team 

kwam er nog meer enthousiasme in de onderzoeksgroep. Bedankt voor je nieuwe ideeën en 

je hulp bij de manuscripten, presentaties en statistiek. Beste Gilles, onze database was niet 

zo sterk geworden zonder jou. Bedankt voor alle uren die we samen hebben besteed achter 

de microscoop voor het herbeoordelen van honderden coupes. 

Lieve Annelotte, heel erg bedankt voor de prachtige kaft en lay-out van dit proefschrift. Het 

is nog mooier geworden dan ik me kon voorstellen. Ik ben erg blij dat ik dit volledig aan jou 

kon overlaten, bedankt voor de fijne samenwerking. 
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Alle patiënten met cutaan plaveiselcelcarcinoom die bereid waren om bij te dragen aan mijn 

onderzoeken wil ik van harte bedanken voor hun hulp.

De hele afdeling dermatologie van het UMCG wil ik bedanken voor de ondersteuning. Alle 

stafleden, de arts-assistenten en arts-onderzoekers, medewerkers van het laboratorium 

immunodermatologie, doktersassistenten, medische administratie, Piet, Alberta en Katarina: 

bedankt! Ik heb me vanaf het begin erg welkom gevoeld op de afdeling dankzij jullie. Ik ben 

erg dankbaar voor jullie geloof in mij, de opbeurende woorden bij tegenslagen en de gezellige 

uitjes. In het bijzonder wil ik mijn opleider dr. Marja Oldhoff bedanken voor het vertrouwen in 

mij als toekomstig dermatoloog en collega. Een speciaal woord van dank voor mijn kamergenoot 

Laura, voor de gezelligheid in ons ongezellige hok, perfecte kopjes thee uit de waterkoker en 

natuurlijk de ondersteuning als mijn danspartner. Mijn mede-bordspelliefhebbers Aniek, Nini 

en Jeroen, en mijn mede-Mario-Kart-liefhebbers Joost, Jeroen en Angelique, bedankt voor 

de leuke afleiding. Ook arts-assistenten uit de oude garde, Tanja, Joline, Wianda, Merel, 

Marjolein, Klaziena, Femke en Hilde, bedankt toppers!

Lieve paranimfen, mijn ‘dermaatjes’, Lisette en Cynthia. Heel erg bedankt voor alle mentale 

steun, sushi-avonden, wijntjes, promotietips, bordspellen, koffierondjes, cabrioritjes en 

salsadansjes. Zonder jullie had ik het niet overleefd. Naast collega’s en paranimfen ben ik 

heel blij dat ik jullie mijn vriendinnen mag noemen.

Mijn alleroudste vriendin, al sinds de peuterspeelzaal, Myrthe. Van lezen tot knutselen tot 

saxofoon spelen, er is weinig wat we niet samen hebben gedaan. Ondanks dat we een hele 

andere weg hebben gekozen na de middelbare school, zijn we altijd vriendinnen gebleven. 

Bedankt dat je er altijd voor me bent.

Mijn lieve Twentse vrienden, die waarschijnlijk als een van de weinigen de laatste stelling 

kunnen lezen; Loes, Evelien, Maud, Hanneke, Maartje en Dennis. Soms zie ik jullie jammer 

genoeg een hele tijd niet, maar als ik jullie weer zie is het altijd goed. Heel erg bedankt voor 

al jullie steun.

Lieve Merle en Ester, ondanks dat we elkaar al kennen vanaf de middelbare school, is onze 

vriendschap pas echt opgebloeid tijdens onze studententijd. Eerst samen naar Haren voor Life 

Science & Technology, daarna alle drie terechtgekomen bij Geneeskunde. Tijdens onze reis 

naar Azië werd nogmaals bevestigd wat een topteam we zijn. Bedankt voor jullie vriendschap 

en steun tijdens alle leuke en alle moeilijke momenten.

Mijn geneeskundevriendinnen van het eerste uur; Eva, Lies, Marguérite, Rosalie, Sophie 
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en Veerle. Door een collegeblok met onze emailadressen erop zijn we bij elkaar gekomen 

tijdens ons eerste geneeskundecollege. Jaren geleden wisten jullie al dat ik dermatoloog zou 

worden, voordat ik het zelf wist. Jullie hebben me niet alleen gesteund bij de studie, maar 

ook tijdens de moeilijke momenten. Ik waardeer ontzettend dat jullie er altijd voor me zijn 

geweest, ik kan jullie niet genoeg bedanken.

Matthijs, wat ben ik blij dat we elkaar hebben leren kennen in Emmen. Soms mis ik de tijd 

dat we samen aan het werk waren in de assistentenkamer van de nefrologie. Je hebt een 

uitstekend voorbeeld gegeven met jouw promotie, ik hoop dat ik ook maar een klein beetje 

in de buurt kan komen. 

Ondanks dat we al een hele tijd niet meer samenwonen, zeker een bedankje voor mijn lieve 

Pluimpjes Sanne, Tessa en Marlou. Jullie hebben het beste en het slechtste van mij gezien, 

en zijn er altijd voor me geweest. 

Lieve Floor, zolang ik me kan herinneren organiseren wij al logeerpartijtjes. We zijn niet alleen 

nichtjes, maar ook vriendinnen en eigenlijk ook zusjes. De vriendschap met jou en Maarten 

is me heel dierbaar, ik geniet heel erg van onze weekendjes gevuld met (heel veel) kletsen, 

lekker eten, bordspellen en cocktails. Dat er nog maar heel veel logeerpartijtjes zullen volgen.

 

Verder wil ik al mijn lieve ooms, tantes, neven en nichten bedanken. Lang niet elke familie is 

zo hecht als de mijne, daar heb ik ontzettend veel geluk mee. Ik ben heel blij met alle steun, 

lieve woorden, oprechte interesse, neven- en nichtendagen en alle gezelligheid. 

Mijn salsavrienden Sebastiaan en Leanne. We leerden elkaar kennen tijdens dansles, maar 

ondertussen zijn we al veel etentjes, spelletjes, cocktails, feestdagen en logeerpartijtjes verder. 

Bedankt voor jullie steun en alle gezellige afleiding. 

Voor de muzikale omlijsting wil ik mijn band Punk ’n Jazz Orchestra bedanken. Elke 

repetitieavond is weer een avond dat ik mijn ei kwijt kan in de muziek. Als kers op de taart komt 

zelfs ons tweede album eraan. René, bedankt voor je oneindige motivatie in het hardlopen, 

zonder jou had ik het lang geleden al opgegeven. 

Lieve lieve mama. Ik heb niet genoeg woorden om je te bedanken voor alles wat je voor mij 

hebt gedaan. Je bent er altijd voor me, met alle mooie momenten, maar ook bij alle moeilijke 

momenten. Lieve Linde, naast mijn zusje ben je ook mijn allerbeste vriendin. Je staat altijd 

voor me klaar, zelfs als ik denk dat ik het niet heb verdiend. Ik ben zo ontzettend trots op jullie 

allebei. Lieve Jesse, ik ben heel blij met jou als zwager. Ook omdat je de beste technicus en 

DJ bent van Nederland, maar vooral omdat je zo lief bent voor Linde.
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Lieve Johan, Dina, Roos en Hero. Ik had me geen betere schoonfamilie kunnen wensen. 

Bedankt voor alle steun en gezellige avonden. 

Lieve Kiki. Je houdt er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan, en al 

helemaal niet van zoetsappigheid, dus ik zal het kort houden. Bedankt voor alle aanmoedigingen, 

de zelfgekookte maaltijden, je geduld tijdens mijn werkgevulde avonden en weekenden, en 

eigenlijk voor alles. Ik kijk uit naar de rest!

Lieve papa, deze is voor jou. Je hebt me altijd gestimuleerd om mijn best te doen en te gaan 

voor wat ik leuk vind. Ik denk dat het is gelukt. Ik had je heel graag mijn proefschrift laten zien, 

maar ik weet dat je trots op me bent. Bedankt voor alles.
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