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Tijdens mijn studie Geneeskunde zou ik tot op het laatste moment nooit 

gedacht hebben dat ik ooit aan een promotietraject zou beginnen – laat 

staan dat ik er eentje af zou ronden. Nu dit wel te gebeuren staat, zou ik 

graag een aantal mensen willen bedanken. Dit werk was immers niet tot 

stand gekomen zonder jullie steun, goede begeleiding, (R-)hulp, kriti-

sche noten en jullie goede gezelschap.

Als eerste wil ik mijn promotoren, Hiddo Lambers Heerspink en Dick 

de Zeeuw, hartelijk bedanken. Jullie hebben mij de mogelijkheid gege-

ven om zelfstandig tot inzichten te komen en mij bijgestuurd wanneer dit 

nodig was. Dat waardeer ik enorm.

Hiddo, ik blijf onder de indruk van jouw toewijding aan de wetenschap. 

Je bent voor mij een erg betrokken begeleider geweest, wiens focus en 

kritische blik onmisbaar zijn geweest bij de totstandkoming van dit 

boekje. Ontzettend veel dank hiervoor. 

Dick, volgens mij heb ik je weleens een pensionado genoemd, maar in 

werkelijkheid heb je mij met onverminderd enthousiasme begeleid. Het 

brainstormen en de discussies met jou hebben mij enorm geholpen. Ik 

bewonder de energie waarmee je anderen, waaronder mijzelf, motiveert 

om er het maximale uit te halen. 

Ook wil ik mijn co-promotor Michelle Pena bedanken. Michelle, mijn 

promotietraject begon eigenlijk toen ik tijdens de Kidney Center Meet-

ing mijn onderzoek voor mijn wetenschappelijke stage presenteerde en 

een statistisch vraagstuk had waar je mij wel mee wilde helpen. Onze 

overleggen zijn uiteindelijk uitgemond in een sollicitatie voor deze PhD 

plaats. Eenmaal aan de gang maakte je mij wegwijs, leerde mij gestructu-

reerd te schrijven en toonbare presentaties te maken en voorzag je mijn 

stukken van scherp inhoudelijk commentaar. Voor mentale steun kon ik 

ook altijd op jou rekenen, wat ik ontzettend fijn heb gevonden.

I would like to thank all co-authors for their critical appraisal, expertise 

and previous studies that contributed to the articles in this thesis.
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To all the collaborators within the BEAt DKD consortium, I am grateful 

for the vivid discussions and the open atmosphere you created during 

the meetings. It gave me the opportunity to get involved and learn.

To the reading committee, prof. dr. R.T. Gansevoort, prof. dr. G.J. Ma-

yer and prof. dr. D.E. Grobbee, your efforts to assess this thesis are hig-

hly appreciated.

Ron, ik wil je tevens bedanken voor jouw supervisie bij de patiëntenzorg 

in het kader van de klinische studies. Ik vond het heel prettig dat ik als 

onervaren dokter laagdrempelig met jou kon overleggen als ik ergens 

over twijfelde. Veel dank voor de fijne samenwerking!

Mijn studiepatiënten wil ik graag bedanken voor het mogelijk maken 

van klinisch onderzoek en ook voor onze goede samenwerking (want zo 

voelde het toch een beetje). Ik wens jullie het allerbeste!

Mijn dank gaat ook uit naar Jaap van den Born. Jaap, mijn interesse voor 

het onderzoek kwam boven water toen ik bij jou mijn stage wetenschap 

deed. Jouw vriendelijkheid en aanstekelijke enthousiasme hebben hier 

ongetwijfeld een rol bij gespeeld. Heel veel dank voor de fijne begelei-

ding en je betrokkenheid. Casper Franssen, Esmée Ettema en Wendy 

Dam, hartelijk dank voor jullie steun en het mede mogelijk maken van 

dit eerste onderzoeksavontuur.

Beste collega’s van de afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie, ik 

heb heel fijn met jullie gewerkt, geluncht en soms over niets gepraat. En 

ook niet te vergeten: Curling gespeeld, op reis geweest, Sinterklaas gevierd, 

gebarbecued, de weg kwijtgeraakt in het bos, gepaintballd, vette burgers 

gegeten en geborreld in the Dog’s Bollocks. Michelle, Marjolein, Claire, 

Stijn, Skander, Jeroen, Sophie, Jasper, Job, Sieta, Martina, Sonia, Sajad, Sok 

Cin, Esther, Lysbeth, Petra, Peter, Tanja, Taco, Margje, Monica, Sjoukje, 

Bettine, Viktoriia, Sunil, Sergei, Derbew, Bauke en Kirsten, bedankt voor 

deze mooie momenten! Ook de andere UMCG collega’s – Marco, Arno, 

Suzanne, Lianne en Lianne, Yusof, Bart, Judith, Chris, Maryse, Marieke, 

Stanley, Ryanne en Felix- dank jullie wel voor de leuke gesprekken en het 

goede gezelschap tijdens onderwijsmomenten en congressen.
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Ardy, Alexandra en Marja, ik wil jullie nog extra bedanken voor jullie 

hulp bij mijn worstelingen met alle formulieren en systemen.

Skander, bedankt voor al het R-onderwijs dat ik bij jou heb genoten, 

onze trainingssessies in de gym, de stadswandelingen en voor het delen 

van jouw culinaire succesverhalen. Jasper en Jeroen, ik heb veel gehad 

aan jullie hulp, kritische blik en onze discussies. En in het “Dog’s Bol-

locks” onderdeel zijn jullie gelukkig ook goed vertegenwoordigd geweest: 

dank voor de mooie gesprekken. 

Lieve paranimfen. Claire, waarde overbuurvrouw, waar was ik geweest 

als jij de telefoon niet (best wel vaak) voor mij had opgenomen? Ook 

was jij mijn trouwe kamergenoot op reis en partner in crime op het ge-

bied van sportieve ondernemingen en zangoptredens (dat eerste ging 

ons toch beter af). Ik waardeer jouw behulpzaamheid en zorgzaamheid 

enorm. Lieve Marjo, een dag zonder woordgrappen is een dag niet ge-

leefd (en: a dirty mind is a joy forever). Zelden ontmoet ik iemand zo 

creatief en out of the box als jij. Dank voor de mooie momenten en jouw 

collegiale steun in voor- en tegenspoed.

Tot slot, promoveren is vooral heel leuk als je daarbuiten ook een mooi 

leven hebt. Monique, Lisanne, Maaike en Fieke, gelukkig zijn we elkaar 

niet uit het oog verloren; dank voor een waardevolle vriendschap voor al 

meer dan 15 jaar. 

Aan de allerbeste jaarclub, ik ben blij met jullie. Bijzonder dat we, on-

danks dat we ieder onze eigen weg gaan nog steeds leuke dingen met 

elkaar meemaken (en we gaan dus wel naar hetzelfde bejaardentehuis – 

als die dan nog bestaan).

Lieve Patrick, we hebben samen heel wat avonturen beleefd. Ik heb ge-

noten van jouw energie, zorgzaamheid en jouw positieve instelling. Ook 

niet onbelangrijk, je hebt mij mezelf beter laten leren kennen en dat is 

waardevol.

Tenslotte wil ik mijn ouders, zusje en broertjes bedanken. Marije,  Sybren 

en Sjoerd, ik kan me geen leven voorstellen zonder jullie. Pap en mam, 
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ondanks wat ik vroeger weleens zei als ik me niet gedroeg (“hadden jul-

lie me maar niet moeten krijgen!”) weet ik dat ik zonder jullie liefde en 

betrokkenheid nooit zover was gekomen. Ik ben jullie ontzettend dank-

baar voor de onvoorwaardelijke steun die jullie mij al die jaren hebben 

gegeven.
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