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Dankwoord 
Uiteraard wil ik iedereen die betrokken is geweest bij het tot stand komen van dit 
proefschrift hartelijk bedanken. Daarbij wil ik een aantal mensen met name noemen: 

Prof. dr. H.J. Hoekstra, geachte promotor, beste Harald. Onze eerste kennismaking 
is denk ik typerend voor hoe wij hebben samengewerkt. Ik wilde naar Australië om 
onderzoek te doen, jij vond dat goed, maar vond dat ik dan ook moest promoveren. 
Jij had een duidelijk plan, iets wat ik op dat moment niet had. Dat jouw ideeën over 
onderzoek doen verstandig waren is gebleken want inmiddels ben ik in opleiding 
tot internist en heb ik mijn proefschrift voltooid en dat heb ik onder andere aan 
dat goede plan van jou destijds te danken. Vanaf het begin van onze samenwerking 
heb ik de directe communicatiestijl heel prettig gevonden. In de tijden dat ik het 
niet meer zag zitten om door te gaan met dit traject heb jij me altijd zover weten te 
krijgen om weer aan de gang te gaan. Zonder die steun was dit proefschrift nooit tot 
stand gekomen. Bedankt voor je enthousiasme en vertrouwen.

Prof. dr. J.F. Thompson, dear promotor, dear John. Thank you for the opportunity to 
do research at Melanoma Institute Australia (MIA). Without MIA this thesis would 
not have existed. It was a pleasure to work at a place in which people work with such 
great determination on melanoma research.  Under your supervision I learned how 
to perform proper science. Your critical questions sharpened my mind. Thank you for 
this invaluable experience.

Dr. H.M. Kroon, geachte copromotor, beste Hidde. Al vanaf ons eerste contact was 
ik onder de indruk van jouw behulpzaamheid en enthousiasme. Hoewel jij mij niet 
kende stuurde je al uitgebreide e-mails over fondsenwerving en mogelijke onder-
zoeksthema’s en daardoor was ik goed voorbereid op mijn tijd in Australië. Dankzij 
jouw voorwerk kon ik al snel mijn eerste artikel publiceren. De snelle reacties en be-
langstelling heb ik altijd erg kunnen waarderen. Je hebt je vanaf het begin ingezet om 
mij te helpen met promoveren, jouw steun en adviezen hebben me enorm geholpen. 
Heel veel dank voor alles wat ik van je heb mogen leren.
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Leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J.T. Plukker, prof. dr. I.H.M. Borel Rin-
kes en prof. dr. J.B.A.G. Haanen, hartelijk dank voor uw tijd en kritische beoordeling 
van mijn proefschrift. 

Kaye Oakley, dear Kaye. Thank you for your help and support during both my time at 
MIA as well as when I was far away in the Netherlands. Thanks to your hospitality I 
felt very welcome at MIA. I admire the way you mediate between the prof, with his 
busy schedule, and all those who need something from him. Thank you.

Lauren Haydu, dear Lauren. Thank you for all your help with statistics and for your 
critical view on the why and how of my projects. Your cheerfulness and sense of hu-
mor made my time at MIA even better. 

Lieve Marije, dank je wel dat je mijn proefschrift wilde ontwerpen. Dankzij jou ziet 
het er prachtig uit. Ik vond het heel fijn om met je samen te werken en ik bewonder 
je creativiteit.

Dr. A.F Muller, dr. T.J.M. Tobé. Beste Alex en Tom. Toen ik eenmaal was begonnen met 
de opleiding tot internist werd het mij al vrij snel duidelijk dat jullie de competentie 
wetenschap belangrijk vinden. Jullie  hebben mij  beiden altijd gestimuleerd om door 
te gaan met onderzoek en mij ook de tijd gegeven om daar mee bezig te zijn. Zonder 
die steun zou dit proefschrift er niet zijn gekomen. Daarnaast wil ik jullie uiteraard 
bedanken voor de mooie opleiding die ik in het Diakonessenhuis mag genieten. 

Stafleden Interne Geneeskunde in het Diakonessenhuis. Bedankt voor jullie belang-
stelling en humor. Jullie kritische blik maakt mij tot een betere dokter. 

(Oud) Arts-assistenten Interne Geneeskunde in het Diakonessenhuis. Bedankt voor 
jullie collegialiteit, interesse en begrip. De koffie en cola momenten maken intervisie 
eigenlijk overbodig. Dankzij jullie ga ik met nog meer plezier naar mijn werk. 

Vriendinnen, zonder jullie gezelligheid tijdens de avondjes ontspanning, jullie humor 
en jullie steun bij alles wat ik doe was ik niet zover gekomen. Bedankt.
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Lieve Willemijn. Dank voor je luisterend oor tijdens alle drukke perioden en je rela-
tiverende commentaar. Ik vind het een eer dat je mijn paranimf wilt zijn. Het is goed 
om te weten dat ik altijd op je kan rekenen. 

Lieve Linda. Dank je wel voor je vriendschap. Jij kan als geen ander luisteren en mij 
een spiegel voorhouden. Jou niet-geneeskundige blik is altijd verfrissend en geeft 
nieuw perspectief. Ik ben heel blij dat we elkaar nooit uit het oog zijn verloren.

Lieve Maarten, jij bent geloof ik de enige in de familie aan wie ik nog wel eens  wat 
wilde vertellen over mijn proefschrift. Jouw humoristische commentaar houdt me 
scherp. Bijzonder om van mijn ‘kleine broertje’ te kunnen leren en ontzettend leuk 
dat je ook mijn paranimf wilt zijn. 

Lieve Henrike en Janneke. Mijn lieve zussen. Bedankt voor jullie steun, voor-
al in de tijden dat het niet gemakkelijk ging. Bedankt dat jullie niet alleen zus-
sen, maar ook vriendinnen zijn. Eric Jan en Miente. Mijn lieve schone broers. 
Bedankt voor jullie belangstelling en begrip. En natuurlijk lieve kleine Fiene, 
jij bent het nieuwe middelpunt in onze familie, ik ben zo blij dat je er bent! 

Lieve papa en mama. Bedankt dat jullie mij altijd steunen. Hoewel ik jullie vaak uit-
drukkelijk niet betrokken heb bij dit proefschrift, is jullie betrokkenheid bij mij heel 
belangrijk geweest bij het tot stand komen van dit proefschrift. Jullie onvoorwaarde-
lijke steun en vertrouwen hebben mij gebracht tot waar ik nu sta. Ik houd van jullie. 
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