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dankwoord

Op de blaren zitten doe je niet alleen, zo heb ik de afgelopen jaren ondervonden tijdens het 
voltooien van dit proefschrift. Graag zou ik iedereen willen bedanken die betrokken was bij het 
tot stand brengen van dit proefschrift en enkelen hiervan in het bijzonder.

Allereerst zou ik mijn promotor prof. dr. M.F. Jonkman en co-promotor dr. H.H. Pas willen 
bedanken.

Marcel, tijdens ons eerste gesprek in 2012 over een wetenschappelijke stage vroeg je of ik een 
beetje kon schrijven, namelijk voor een historisch onderzoek over blaarziekten in Nederland 
voor het 100-jarig jubileum van de leerstoel Dermatologie in Groningen. We hebben gezamen-
lijk de basis van de blaarboom verder uitgediept met als resultaat uiteindelijk hoofdstuk 2 van 
dit proefschrift, een stevige basis waar ik de afgelopen jaren de vruchten van heb kunnen pluk-
ken. Ondanks deze stormachtige en sombere herfst komt er dankzij jouw nalatenschap ook 
weer een voorjaar met nieuwe bloei. Het wetenschappelijk onderzoek was weliswaar gericht 
op de verbroken contacten van de huidcel, maar graag wil ik je bedanken voor de heel goede 
contacten, de kansen die je me hebt gegeven en kijk ik met trots terug op dit proefschrift als 
eindresultaat van onze mooie samenwerking. 

Hendri, met jou heb ik graag een boom opgezet over blaren, waarbij het altijd mogelijk was een 
goede discussie te voeren over onze nieuwe bevindingen, met een wijde blik andere onderzoe-
ken te bespreken en een kritische noot te plaatsen. Met jouw expertise heb je een belangrijke 
rol gespeeld in de onderzoeken van dit proefschrift, daarnaast heb je me ook wetenschappelijk 
aan het denken gezet. Bedankt voor deze belangrijke bijdragen, inspiratie en natuurlijk weten-
schappelijke nabeschouwingen. Graag toets ik nogmaals een hypothese met je en ronden we 
af met een proost!

Beste Jeroen en Antoni, jullie zijn echte koningspinguïns en ik kan me geen betere paranimfen 
wensen. Bedankt voor jullie steun en hulp in de afgelopen jaren bij het tot stand brengen van 
dit proefschrift en de promotie, goed voorbeeld doet volgen! Na deze derde promotie wordt het 
voor ons toch tijd om een andere hobby te zoeken. Hopelijk hebben we hier nog jaren plezier 
in, in het Hoge Noorden of dichter bij de Zuidpool.

I would like to thank the members of the reading committee for reading and judging my thesis, 
I am looking forward to your presence during the defense of my thesis on the 5th of November. 
Prof. dr. Pascal Joly, as the most cited author in this thesis it is an honor this thesis withstands 
your scrutiny. Prof. dr. Maarten Vermeer, I am looking forward to the further collaboration in 
the Dutch working group on bullous diseases. Prof. dr. Peter Heeringa, during our co-opera-
tion you triggered a broader view of immunology. 

This thesis was a result of various international collaborations, therefore I would like to extend 
my gratefulness to all co-authors. Especially to prof. Enno Schmidt and the Lübeck laboratory 
for the contribution to the anti-p200 pemphigoid study and our shared project of DIF serration 
pattern analysis. 
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Gilles, betere supervisie dan superfietsie krijg je niet. Bedankt voor je belangrijke bijdragen in 
verschillende hoofdstukken van dit proefschrift en je scherpe feedback. Ik kijk met veel plezier 
terug op de verschillende projecten en volgens mij zitten wij op één lijn, hetzij natuurlijk lineair 
n-serrated of u-serrated. 

Jorrit, bedankt voor het vertrouwen en de vliegende start die je mijn promotie gaf. Als student 
had ik jouw artikel over anti-laminine-332 MMP meegenomen tijdens mijn kennismakingsge-
sprek met Marcel als voorbeeld van wat ik zelf graag voor onderzoek zou willen doen, mede 
dankzij jouw hulp heb ik dat kunnen bereiken. Je mensenkennis gaat blijkbaar zo ver dat je me 
zag denken, ik denk dat je dat goed zag. 

Aniek, als beginnend promovendus en student gaat onze samenwerking inmiddels al een aantal 
jaren terug. Waarschijnlijk begrijpen we elkaar goed omdat we praktisch in dezelfde klas op de 
basisschool bleken te hebben gezeten. Het hoofdstuk 4 was als eerste project voor ons allebei 
een hele goede start en de basis voor de SSENIOR studie, waar ik erg trots op ben dat we het 
voor elkaar hebben gekregen. Nu op naar jouw promotie, waar ik alle vertrouwen in heb!
Emma en Alet, met veel plezier heb ik samengewerkt aan jullie afstudeeronderzoeken en jullie 
zijn met vlag en wimpel geslaagd!

Medewerkers van het laboratorium immunodermatologie. Janny, Gonnie, Laura, Marije, 
Miranda en Duco. In het merendeel van de projecten zijn jullie op een moment betrokken 
geweest, bij het snijden van vele coupes, de diagnostiek van de SSENIOR studie en voor vak-
kundige spoedeisende hulp bij ontdooiende vriezers. Bedankt hiervoor.

Sytse Zuidema, Dika Luijendijk en de overige leden van de SSENIOR studiegroep. Door onze 
samenwerking ging er een wereld open in het verpleeghuis, waar we veel van geleerd hebben 
en wat resulteerde in een belangrijke bijdrage in dit proefschrift. Bedankt en ik hoop dat we nu 
gezamenlijk deze resultaten een waardevolle verdere betekenis kunnen geven.

Mijn opleider, Barbara Horváth. Naast het feit dat je me hebt aangenomen voor de opleiding, 
wil ik je bedanken voor het rekening gehouden met de wirwar van mijn zeer persoonlijke 
opleidingsschema. Daarnaast wil ik de overige stafleden en medewerkers van de afdeling Der-
matologie bedanken voor de tijd en ruimte die ik heb gekregen tijdens de ontwikkeling van dit 
proefschrift. Piet, niet alleen jij staat er altijd goed op, je uitstekende foto’s zijn een waardevolle 
toevoeging aan dit proefschrift.

Anneke Hoekstra, Katarina Ondrekova en Alberta Oolders. Bedankt voor alle ondersteuning 
en gezelligheid in de afgelopen jaren op de Brug.

Mijn collega AIOS, het wiel draait niet zonder spaken en ik heb veel steun van jullie gehad, 
zonder jullie had ik dit proefschrift niet kunnen voltooien. Ik kijk uit naar het vervolg van mijn 
opleiding met jullie samen en graag bedank ik jullie nogmaals na afloop tijdens de borrel in 
wielercafé Spaak!

Familie en vrienden, bedankt voor de jarenlange steun in de rug, jullie hulp aan niet alleen dit 
proefschrift en voor een wiel (of brede rug) tijdens onze rondjes op het Hoogeland.
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Lieve pap en mam, jullie gaven mij de vrijheid, wijsheid en de mogelijkheden om mij te ontwik-
kelen als persoon. Jullie zijn een voorbeeld voor mij, bedankt voor alles. Pap, nu moet je me 
toch eens uitleggen wat je eigenlijk bedoelde met dat wad, zo is het droog zo is het nat. 

Lieve Lot, samen kunnen we iedere klus aan en ik ben er ontzettend trots op hoe we dit proef-
schrift hebben voltooid. Ik kan je niet genoeg bedanken hiervoor en ik kijk uit naar onze vol-
gende (kleine) klus! Lieve Sjoert, bedankt voor je glimlach iedere ochtend. 
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Joost Meijer werd geboren op 13 februari 1987 te Beilen. In 2005 behaalde hij zijn gymnasium-
diploma aan het Roelof van Echten College in Hoogeveen en volgde hij de studie Genees-
kunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als student deed hij onderzoek in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen naar serratiepatronen in de diagnostiek van pemfigoïd samen 
met prof. dr. Marcel Jonkman, dr. Jorrit Terra en dr. Gilles Diercks, opgenomen in dit proef-
schrift als hoofdstuk 8. Daarnaast verrichte hij onderzoek naar historisch proefschriften over 
blaarziekten in het kader van het 100-jarig jubileum van de leerstoel Dermatologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, in dit proefschrift beschreven in hoofdstuk 2. Hij behaalde het 
artsenexamen in 2013 en begon met de opleiding Dermatologie in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen met als opleider dr. Barbara Horváth. Tijdens deze opleiding begon hij in 
2014 als promovendus bij prof. dr. Marcel Jonkman en als co-promotor dr. Hendri Pas, met de 
afronding van zijn promotie op 5 november 2018.
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