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Huidige behandeling van diabetische nierziekten en de noodzaak voor een individuele aanpak  

Nierziekten zijn een groeiend probleem wereldwijd bij patiënten met diabetes. Het 

betreft één op de drie patiënten met diabetes mellitus type 2. Er zijn naar schatting 

450 miljoen patiënten met diabetes mellitus type 2 in 2020 en voorspellingen laten 

zien dat dit aantal verder zal groeien naar 642 miljoen patiënten in 2040. (1) 

Diabetische nierziekten worden geassocieerd met een hoog risico op chronische 

dialyse, transplantatie of sterfte. Dit heeft een enorme impact op de kwaliteit van 

leven van patiënten, als ook op nationale zorgbudgetten. (2,3) De internationale 

federatie voor diabetes schat dat de kosten van de behandeling van diabetische 

complicaties meer dan 50% van de directe zorgkosten uitmaken. Hiervan is 

voorspeld dat deze in 2030 zo’n 825 biljoen Amerikaanse dollar bedragen. Vroege 

detectie van patiënten met diabetes type 2, met een hoog risico op progressie van 

nierziekte, in combinatie met een effectieve geïndividualiseerde behandeling is een 

belangrijke stap om ziekteprogressie te vertragen en wellicht zelfs terug te draaien.  

 Belangrijke klinische studies hebben laten zien dat het optimaliseren van de 

bloedsuikerspiegel en bloeddruk de progressie van nierziekte kan vertragen. 

Opvolging van patiënten op de lange termijn, in de ADVANCE studie, heeft laten 

zien dat intensieve verlaging van de bloedsuikerspiegel het risico op een verdubbeling 

van serum creatinine of chronische dialyse met 65% reduceerde. (4) De RENAAL en 

IDNT studies hebben laten zien dat het behalen van specifieke bloeddruk 

doelstellingen met geneesmiddelen, die aangrijpen op het renine-angiotensine-

aldosteron-systeem (RAAS) zoals angiotensine-receptor-blokkers (ARBs), het risico 

op chronische dialyse met ongeveer 25% kunnen verlagen in patiënten met 

diabetische nierziekte. Ook de IRMA-2 en INNOVATION studies hebben laten 

zien dat vroege interventie belangrijk is, omdat daarmee de ontwikkeling van 

microalbuminurie naar macroalbuminurie, een belangrijke marker voor de progressie 

van diabetische nierziekte, vertraagd kon worden. (5,6) 

Echter, ondanks het gebruik van deze interventies blijft er nog steeds een hoog risico 

op (progressie van) nierfalen, ook wel residueel risico genaamd. Het hoge residuele 

risico wordt slechts ten dele verklaard doordat niet iedere patiënt optimaal reageert 

op intensieve glucose of bloeddrukcontrole. Een analyse van meerdere studies heeft 

gesuggereerd dat 30 tot 40% van de patiënten niet reageert op ARBs. (7) Deze data 

suggereren dat een individuele aanpak noodzakelijk is om de uitkomsten op de lange 
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termijn te verbeteren. Hierbij dienen levensstijl en geneesmiddelengebruik te worden 

geoptimaliseerd naar het individuele fenotype, omgevings- en sociale factoren,  

In de afgelopen decennia zijn veel klinische studies opgezet om nieuwe 

geneesmiddelen te evalueren, die het residuele risico op lange termijn complicaties 

voor patiënten met diabetische nierziekte zouden kunnen verlagen. Echter, in de 

klinische studies werden geneesmiddelen onderzocht met eenzelfde dosering voor de 

gehele populatie, zonder rekening te houden met de individuele 

geneesmiddelrespons. De aanpak bestond bijvoorbeeld uit het verhogen van RAAS 

inhibitie, duale RAAS blokkade, het in beschouwing nemen van nieuwe risico 

factoren, of door een combinatie van behandelingen. Helaas waren geen van deze 

pogingen succesvol. Door middel van post hoc analyses hebben wetenschappers 

geprobeerd redenen te vinden voor het falen van deze studies. De analyses 

suggereerden dat er patiënten waren die voordeel hadden van deze geneesmiddelen, 

maar tegelijkertijd waren er ook patiënten die geen voordeel hadden of bij wie zelfs 

schade werd berokkend. Hierdoor was het studieresultaat van de populatie vaak 

neutraal of soms zelfs negatief. Om de vooruitzichten voor individuele patiënten te 

verbeteren, is daarom een beter begrip nodig van de onderliggende factoren die 

betrokken zijn bij individuele respons op geneesmiddelen, net als het implementeren 

van strategieën die gericht zijn op het behalen van optimaal geneesmiddelgebruik op 

individueel niveau.   

 

Determinanten van individuele respons op geneesmiddelen 

De variabiliteit in geneesmiddelrespons kan het gevolg zijn van vele verschillende 

factoren. Voorgaande studies hebben zich gefocust op unieke karakteristieken van 

een individu. Ook fenotypering van patiënten werd verbeterd om nieuwe 

geneesmiddelen daarmee toe te kunnen spitsen op een specifieke patiënt. Deze 

inspanningen hebben geleid tot nieuwe biomarkers die individueel risico kunnen 

voorspellen. Echter, weinig van deze biomarkers zijn op dit moment 

geïmplementeerd in de klinische praktijk. Er blijft een gebrek aan kennis over hoe 

specifieke patiënten karakteristieken precies de individuele therapie respons kunnen 

verklaren. Het is ook belangrijk om de persoonlijkheid van een individu, 

aanpassingsmogelijkheden, voorkeuren, waarden, doelen, gezondheidsovertuigingen, 

sociaal vangnet, financiële mogelijkheden en unieke omstandigheden mee te nemen, 
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omdat ook deze factoren zijn weerslag zullen vinden in iemands lichamelijke 

gezondheid. Hierom is het belangrijk om in een vroeg stadium patiënten te betrekken 

en te onderwijzen om gepersonaliseerde behandelingen mogelijk te maken. (8) 

 Vanuit een klinisch farmacologisch perspectief is het bestuderen van de 

blootstelling van een individu aan een geneesmiddel en de relatie hiervan met het 

farmacodynamische effect een mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in de 

onderliggende factoren die betrokken zijn bij de variabiliteit tussen individuen in hun 

geneesmiddelrespons. Deze analyses worden “exposure-respons” analyses genoemd, 

en worden vaak uitgevoerd op populatieniveau, bijvoorbeeld wanneer een optimale 

dosering van een geneesmiddel wordt bepaald. In deze gevallen wordt de gemiddelde 

farmacodynamische respons berekend voor een bepaalde dosering. Vervolgens 

worden verschillende doseringsniveaus gecorreleerd aan de gemiddelde respons. Op 

het gebied van diabetische nierziekte, zijn er echter zeer weinig studies die gekeken 

hebben naar variabiliteit in de blootstelling van een geneesmiddel tussen patiënten. 

Weinig studies hebben dit vervolgens gecorreleerd aan individuele therapie respons. 

Daarnaast zijn veel van de geneesmiddelen die gebruikt worden door patiënten met 

diabetische nierziekte ontwikkeld en geregistreerd als orale bloedsuiker, bloeddruk of 

cholesterolverlagende middelen. De studies die worden uitgevoerd om de dosering te 

bepalen voor deze geneesmiddelen worden doorgaans gedaan voor de uitkomst 

waarmee het middel geregistreerd gaat worden, ofwel het on-target effect. Echter, 

blijken veel van deze geneesmiddelen ook een effect te hebben op andere 

cardiovasculaire of renale risico factoren. Juist deze effecten, de zogenaamde off-

target effecten, dragen vaak bij aan het langetermijneffect van het geneesmiddel op 

cardiovasculaire of renale uitkomsten. Bijvoorbeeld, renine-angiotensine-aldosteron 

remmers (RAAS) en sodium glucose co transporter 2 (SGLT2) remmers verlagen niet 

alleen bloeddruk en bloedglucose, maar ook de urine albumin:kreatinine ratio 

(UACR;en vele andere risico factoren). (9) Deze off-target effecten dragen bij aan 

bescherming van de nieren op lange termijn. Echter, individuele blootstelling-respons 

relaties zijn voor UACR en andere off-target risicofactoren onbekend.  
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Doel van dit proefschrift  

Het doel van dit proefschrift is om te onderzoeken in hoeverre variabiliteit tussen 

patiënten in de blootstelling aan een geneesmiddel variabiliteit in farmacodynamische 

respons verklaart.  

 

In Hoofdstuk 2 hebben we de relatie tussen de blootstelling aan metformine, renale 

klaring (CLr) en niet-renale klaring van metformine (CLnr/F) in patiënten met 

diabetes type 2 onderzocht in een populatie met variërende nierfuncties. Metformine 

wordt geklaard door de nieren. Wanneer de nierfunctie daalt, stijgt de blootstelling 

aan metformine in het plasma. Dit kan het risico op fatale lactaatacidose verhogen. 

Echter, slechts een paar studies hebben onderzocht wat de relatie is tussen een 

verslechterde nierfunctie, blootstelling aan metformine en lactaatacidose. Daarom 

hebben we een prospectieve studie uitgevoerd om de blootstelling aan metformine te 

onderzoeken. De studie toonde aan dat wanneer renale klaring daalt, de blootstelling 

aan metformine, uitgedrukt als AUC0- τ, proportioneel toenam, terwijl de niet-renale 

klaring niet veranderde. Deze data indiceren dat het mogelijk is om patiënten met 

verslechterde nierfunctie op een veilige manier te behandelen met metformine, door 

de dosering van metformine op gepaste wijze aan te passen. We hebben een nieuw 

doseerschema voorgesteld op basis van een algoritme gebaseerd op nierfunctie. Dit 

algoritme kan worden gebruikt door voorschrijvers, zodat metformine veilig gebruikt 

kan worden bij patiënten met diverse nierfuncties. Hiermee is een consistente 

blootstelling te behouden en kan het gebruik van metformine bij patiënten met 

diabetische nierziekten worden verbeterd. 

 

In Hoofdstuk 3 hebben we de bloostelling-respons relatie onderzocht voor de 

SGLT2 remmer dapagliflozine, rekening houdend met meerdere renale 

risicofactoren. Van dapagliflozine is het aangetoond dat het verschillende renale 

risicofactoren verlaagd in patiënten met diabetes type 2 en nierziekte zoals HbA1c, 

systolische bloeddruk, lichaamsgewicht en UACR. Een voorgaande studie heeft laten 

zien dat de respons in deze renale risicofactoren variabel is tussen patiënten maar 

reproduceerbaar is na opnieuw blootstellen van patiënten aan dapagliflozine. Dit 

suggereert dat de respons na behandeling met dapagliflozine een echt 

farmacologische respons is en niet veroorzaakt wordt door willekeurige variatie. 
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Daarom hebben we onderzocht wat de consistentie is in blootstelling na het opnieuw 

blootstellen van patiënten aan dezelfde dosering dapagliflozine, en wat de correlatie is 

tussen de blootstelling en respons met data van de IMPROVE studie. In deze studie 

werd elke patiënt twee keer blootgesteld aan dapagliflozine. (10) Onze studie liet zien 

dat er een sterke correlatie is tussen de gemeten plasmaconcentraties op twee 

gelegenheden, wat de hypothese bevestigt dat de individuele blootstelling een echt 

farmacologisch gegeven is en niet gebaseerd is op willekeurige factoren. Ook hebben 

we gedemonstreerd dat een hogere blootstelling van dapagliflozine geassocieerd is 

met een grotere reductie in renale en cardiovasculaire risicofactoren, waaronder urine 

albumine creatinine ratio (UACR), lichaamsgewicht en het optreden van een acute 

daling in eGFR. Op basis van deze gegevens concluderen we dat de individuele 

blootstelling van dapagliflozine consistent is na opnieuw blootstellen en correleert 

met de farmacodynamische respons in renale risico factoren. In de IMPROVE studie 

hadden we slechts een enkel bloedmonster beschikbaar om de blootstelling aan 

dapagliflozine mee vast te stellen. Idealiter, word er een volledig farmacokinetisch 

profiel afgenomen na toediening om de individuele blootstelling vast te kunnen 

stellen. Met deze reden hebben we een prospectieve studie opgezet om de 

blootstelling-respons relatie voor renale risico factoren te onderzoeken middels een 

optimale farmacokinetische monstername strategie voor SGLT2-remmer 

empagliflozine, dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) remmer linagliptine, en angiotensine 

receptor blokker (ARB) telmisartan.  

 

De resultaten van deze studie worden beschreven in Hoofdstuk 4. Patiënten met 

type 2 diabetes en verhoogde albuminurie werden geïncludeerd in de studie. In totaal 

zijn er per patiënt negen bloedmonsters afgenomen over een 24 uurs interval op de 

eerste dag van de start van de behandeling. Dit maakte het mogelijk om specifieke 

farmacokinetische modellen te ontwikkelen voor telmisartan, linagliptine en 

empagliflozine. Middels deze farmacokinetische modellen konden we de individuele 

blootstelling, uitgedrukt als AUC0-24 bepalen. We observeerden een grote variatie 

tussen patiënten in de farmacokinetische profielen ondanks het feit dat ze waren 

blootgesteld aan hetzelfde middel in dezelfde dosering. Bovendien zagen we een 

grote individuele variatie tussen patiënten in de respons op verscheidene 

farmacodynamische parameters, waaronder nuchter plasma glucose, UACR respons 
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en systolische bloeddruk. De individuele blootstellingen aan de drie geneesmiddelen 

correleerden echter niet met de respons in de geteste renale risico factoren, namelijk 

UACR, nuchter plasma glucose en systolische bloeddruk. Het uitblijven van een 

correlatie tussen de individuele blootstelling en de farmacodynamische respons op 

deze drie geneesmiddelen komen niet overeen met de resultaten gevonden in 

hoofdstuk 2. Het is waarschijnlijk dat de kleine populatie in onze studie en de 

hierdoor lage statistische power hebben voorkomen dat we een blootstelling-respons 

correlatie hebben kunnen detecteren in hoofdstuk 4. Hierom bevelen we studies aan 

met een grotere populatie om daarmee grotere power te bereiken, zodat deze 

bevindingen kunnen worden bevestigd of ontkracht.   

 

Naast bloedglucose- en bloeddrukverlagende geneesmiddelen worden ook 

cholesterolverlagende middelen vaak gebruikt in patiënten met diabetische nierziekte 

om hun cardiovasculaire risico te verlagen. Een voorbeeld hiervan zijn de statines. 

Ook deze middelen hebben meerdere off-target effecten waaronder het verlagen van 

C-reactief eiwit en UACR. De individuele blootstelling-respons associaties voor 

statines is niet onderzocht voor hun UACR verlagende effect.  

Hierom hebben wij in Hoofdstuk 5 de blootstelling-respons associaties voor 

atorvastatine en rosuvastatine onderzocht.  

Voor deze studie hebben we data gebruikt van de PLANET studies. De 

PLANET studies randomiseerde patiënten met een urine-eiwit creatinine ratio 

(UPCR) van 500-5000 mg/g en een nuchter LDL-cholesterol van >2.33 mmol/L 

voorafgaand aan een 52 weken durende behandelperiode met atorvastatine 80 mg, 

rosuvastatine 10 mg of rosuvastatine 40 mg. Deze studie toonde aan dat 

atorvastatine, en niet rosuvastatine een verlaging gaf in de urine eiwit creatinine ratio 

(UPCR) terwijl de LDL verlagende effecten van beide statines vergelijkbaar waren. 

Echter, de individuele veranderingen in UPCR en LDL-cholesterol gedurende de 

behandeling met deze statines varieerden sterk tussen patiënten. De variatie kon niet 

verklaard worden door individuele fysieke of biochemische eigenschappen. Daarom 

hebben we onderzocht of de plasmaconcentraties van beide statines geassocieerd 

waren met LDL-cholesterol en UPCR-respons. We hebben een grote variatie in 

plasmaconcentratie geobserveerd tussen individuele patiënten, zowel voor de 

verschillende statines als voor de doseringsgroepen. We hebben ook een duidelijke 
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overlap gezien in de plasmaconcentraties van patiënten die een 10 mg dosering 

rosuvastatine kregen en patiënten die een 40 mg dosering kregen. De 

plasmaconcentraties op week 52 waren geassocieerd met reducties in LDL-

cholesterol, maar niet met veranderingen in UPCR.  

Samenvattend, de studies beschreven in dit proefschrift tonen de associaties tussen 

blootstelling-respons voor de on-target parameters voor verscheidene 

geneesmiddelen (bijvoorbeeld, bloeddruk voor een antihypertensivum, LDL-

cholesterol voor een statine). Echter, de associaties tussen blootstelling-respons voor 

off-target parameters zoals UACR waren niet consistent voor alle geneesmiddelen en 

alle studies. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor deze bevinding. Ten 

eerste is de populatie van sommige studies klein, waardoor de statistische power laag 

was. Ten tweede waren er in sommige studies alleen dal spiegels aanwezig, wat 

mogelijk onvoldoende informatie heeft verschaft was om accuraat de totale 

geneesmiddel blootstelling van een individu te schatten.  

 

Ten derde zijn de geneesmiddelconcentraties gemeten in het bloed en hebben we niet 

de blootstelling-respons associaties kunnen bestuderen in het doelorgaan. Het is 

mogelijk dat de bloedconcentratie van een geneesmiddel niet de concentratie van het 

geneesmiddel in de nier verklaart, wat mogelijk het ontbreken van blootstelling-

respons associaties voor UACR verklaart. De studies in dit proefschrift verschaffen 

een initiële stap in het begrip van individuele geneesmiddelblootstelling en 

farmacodynamische respons, maar additionele studies zijn gewenst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendices    
 
 

126 

Toekomstperspectieven 
De bovenstaande samenvatting laat zien dat wanneer we het hoge residuele risisco bij 

patiënten met diabetes en nierziekte willen vermindderen, we weg moeten blijven van 

het beoordelen van gemiddelde respons op populatieniveau en moeten beginnen met 

het beoordelen van de individuele respons. Elke studie in dit proefschrift toont een 

grote variabiliteit tussen patiënten aan. Om geneeskunde te personaliseren zijn er 

tegenwoordig veel mogelijkheden, waaronder genotypering, voorspellende 

biomarkers en elektronische gezondheidssystemen gekoppeld met opties als machine 

learning en krachtige bioinformatische technieken. Wanneer we deze mogelijkheden 

op de juiste manier inzetten is het mogelijk om de weg vrij te maken voor een 

individuelere aanpak. De variabiliteit in geneesmiddelrespons is een multifactorieel 

fenomeen dat veroorzaakt wordt door een complex samenspel van 

omgevingsfactoren, geneesmiddeleigenschappen en individuele genetische 

samenstelling. Met de resultaten van het werk in dit proefschrift concludeer ik dat we 

ons in de toekomst specifieker moeten focussen op farmacokinetiek, 

farmacodynamiek en nieuwe ontwerpen voor onze studies.  

 De focus van dit proefschrift is geplaatst op de farmacokinetische 

eigenschappen van de geneesmiddelen door middel van populatie farmacokinetische 

modelleer technieken op populatieniveau om de individuele geneesmiddel-

blootstellings profielen te beschrijven en deze te associëren met de individuele 

farmacodynamische respons. We hebben aangetoond dat voor renale risico factoren, 

de blootstelling aan het geneesmiddel ten dele te associëren is met de respons op het 

geneesmiddel. In de huidige praktijk schrijven we dit vaak toe aan de dosering, 

echter, het is bekend dat patiënten die dezelfde dosering krijgen alsnog van elkaar 

verschillen in hun respons, en dat patiënten die therapieresistent zijn, geen 

verbetering in respons laten zien na het verhogen van de dosering. We moeten 

begrijpen en erop verdacht zijn, dat er een groot verschil zit tussen dosering en 

daadwerkelijke blootstelling. Voor atorvastatine en rosuvastatine hebben we in dit 

proefschrift laten zien dat wanneer er een dosering wordt toegediend die vier keer 

hoger is (40 mg vs. 10 mg) een patiënt nog steeds dezelfde blootstelling kan hebben. 

Deze resultaten suggereren dat niet de dosering maar de blootstelling van een 

geneesmiddel geassocieerd dient te worden met de geneesmiddel respons. 

Toekomstige studies dienen meer rekening te houden met geneesmiddelblootstelling. 
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Een enkel bloedmonster is niet optimaal om de blootstelling te evalueren en ik 

adviseer dan ook dat toekomstige studies schema’s ontwerpen waarin meerdere 

bloedmonsters worden afgenomen, waardoor er meer gedetailleerde informatie over 

individuele blootstelling beschikbaar komt. Tegelijkertijd dienen dergelijke schema’s 

operationeel haalbaar te blijven en patiëntvriendelijk. Bovendien focussen de meeste 

studies, net als de studies in dit proefschrift, zich op de blootstelling gemeten in het 

centrale compartiment, en moeten we onze huidige technieken om 

geneesmiddelblootstelling in het doelorgaan te meten verder ontwikkelen. Hierbij 

kunnen beeldvormende technieken worden ingezet. Bijvoorbeeld door bepaalde 

atomen in een geneesmiddel te vervangen met PET radio-tracers, waardoor de 

beeldvorming en kwantificatie van de geneesmiddelblootstelling in het doelorgaan 

mogelijk wordt en het daarmee ook mogelijk wordt om determinanten van 

individuele respons te beschrijven. Studies met bijvoorbeeld 11C-telmisartan en 18F-

canagliflozine worden op dit moment uitgevoerd en zullen naar verwachting nieuwe 

inzichten in het onderliggende mechanisme van variabiliteit in geneesmiddelrespons 

verschaffen.  

 Een aanverwant veld dat verkend kan worden is de farmacodynamische 

respons. Farmacometrische technieken maken de integratie en beschrijving van 

continue uitkomstmaten in een model mogelijk. Dit staat haaks op de huidige 

werkwijze, waar we de neiging hebben om de farmacodynamische respons vast te 

stellen op basis van een start en een eindmeting. Echter, meer gedetailleerde 

beoordelingen, inzichten in ziekteverloop en trends in farmacodynamische respons 

zullen onze kennis en kwantitatieve inzichten in een individuele respons op 

geneesmiddelen verbeteren. Deze zogenaamde systeem-farmacologische aanpak is 

een veelbelovend gebied voor de toekomst.  

 Tegelijkertijd zullen individuele patiënten uiteindelijk baat hebben bij de 

ontwikkelingen voor nieuwe studieontwerpen om het proces van 

geneesmiddelontwikkeling te versnellen en om de juiste therapie aan de juiste patiënt 

voor te schrijven. Traditioneel gezien, ontwerpt één farmaceutische sponsor één 

studie voor één groep patiënten. Echter, nieuwe studieontwerpen maken veel snellere 

en toegespitstere studies mogelijk om werkzame geneesmiddelen beschikbaar te 

stellen voor een groep patiënten die goed reageren op het middel. De ROTATE 

studies zijn een voorbeeld van studies die ontwikkeld zijn om meer inzicht te 
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verschaffen in de individuele respons op geneesmiddelen. Deze studies randomiseren 

patiënten naar behandelingen met vier verschillende geneesmiddelen in een 

willekeurige volgorde (Telmisartan, Empagliflozine, Linagliptine en Baricitinib) en 

zijn specifiek ontworpen om meer inzicht te verschaffen in individuele 

geneesmiddelrespons. Bloed en urinemonsters zijn verzameld om iedere deelnemer te 

fenotyperen gebruik makend van verscheidene -omics platforms om specifieke 

patiënten profielen te kunnen ontwikkelen om deze te associëren met een goede of 

een slechte therapie respons. Het vaststellen van de individuele respons op een 

geneesmiddel op vier verschillende geneesmiddelen binnen 1 individu is uniek en kan 

de weg vrijmaken voor meer gepersonaliseerde therapieën. Deze studie zal afgerond 

worden in 2020 en de resultaten zullen bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke 

strategieën om therapie resistentie bij individuele patiënten te overwinnen.  

Concluderend dienen we de kennis over individuele geneesmiddelrespons 

mee te nemen in het opzetten en ontwerpen van toekomstige geneesmiddelstudies. 

Een beter begrip van de individuele blootstelling aan een geneesmiddel en factoren 

die deze blootstelling bepalen is van belang voor het optimaliseren van 

studieontwerpen als ook het individualiseren en optimaliseren van 

behandelstrategieën.  
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Een proefschrift maak je niet alleen. Ik wil dan ook dit dankwoord gebruiken om 

mijn dank uit te spreken voor de vele mensen die een grote of kleinere rol hebben 

gespeeld bij het tot stand komen van dit proefschrift. 

 

Te beginnen met de vele patiënten die bereid zijn geweest om deel te nemen aan ons 

wetenschappelijk onderzoek. Zonder jullie inzet, tijd en vertrouwen was er geen 

onderzoek mogelijk. 

 

Prof. dr. D. de Zeeuw, Dick. Jouw scherpe observaties en visie zetten aan tot denken.  

Dankjewel voor de gesprekken die we hebben gehad en de kansen die je me hebt 

gegeven.  

 

Prof. dr. H.J. Lambers- Heerspink, Hiddo. Van jou heb ik de vrijheid gekregen om 

een internationaal, multicenter, klinisch onderzoek op te zetten en uit te voeren. Om 

mijn PhD te combineren met de opleiding tot Klinisch Farmacoloog, om deel te 

nemen aan PaulJanssenFuturelab, om het EDNSG Congres 2018 te organiseren en 

om mijn onderzoek te presenteren op verschillende nationale en internationale 

congressen. Ik ben je dankbaar voor alle mogelijkheden die ik van jou heb gekregen 

om me te ontwikkelen.  

 

Dr. J. Stevens, Jasper, zonder jouw liefde voor kinetiek en Bonate’s boek 

“Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Modeling and Simulation” was dit proefschrift 

niet geworden tot wat het nu is. Dankjewel voor het PKPD-forum waarin we 

wekelijks door Bonates mathematische boek heen zijn geploegd en de vele R en 

NONMEM- programmeeruren om de individuele PK profielen van onze patiënten 

zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.  

 

Jeroen, mede CEO van Krokofarma. Zonder jouw hulp en R skills was dit boekje er 

niet geweest. Maar ook je relativerende kijk op zaken, koffies, en de uren op de 

tennisbaan. Jeroen, Bedankt.   
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A great thanks also to the study sites with whom we collaborated for the execution of 

the ROTATE trials. A fruitful collaboration with Steno Diabetes Center, 

Copenhagen, with a special thanks to Viktor.  

 

Ook wil ik het Bethesda Diabetes Centrum in Hoogeveen bedanken voor hun inzet 

bij de uitvoering van de ROTATE. Brenda, Petra, Anneke, Janneke en Adriaan.  

 

Ziekenhuis Groep Twente in Almelo, Goos en in het bijzonder Alice voor alle 

energie die jij in de ROTATE gestoken hebt. Jelle, dames van het priklab. Alle artsen, 

studenten en co-assistenten die hebben meegewerkt aan ons onderzoek, en Tanja 

voor onze roadtrips naar Almelo.  

 

Bettine en Jan, onderzoek uitdenken is een ding, maar zorgen dat alle samples op een 

gestructureerde manier opgeslagen worden, labels krijgen, terug te vinden zijn, 

uitgecupt worden, verscheept worden en vergezeld worden van alle juiste 

documentatie is een tweede. Ik ben jullie dankbaar voor jullie hulp en gezelligheid.  

 

Zonder collega’s geen promotie. En geen taart (want: publiceren = trakteren), ijsjes in 

de zon, vrijmibo’s, roadtrips, hitjes van de dag. Dank jullie wel voor de mooie tijd!  

 

De wekelijkse Gangoverleggen, Monday morning meetings, PKPD forum meetings 

en Kidney center meetings zijn een platform geweest om ongoing onderzoek te 

presenteren, ervan te leren en te bespreken. Dank aan alle supervisoren en 

deelnemers voor de aandacht, suggesties en levendige discussies.  

 

I would also like to express my gratitude to the reading committee, assessing my PhD 

thesis, consisting of Prof. Stephan J.L. Bakker, Prof. Ric O. Day and Prof. Peter 

Rossing.  

 

En natuurlijk wil ik ook mijn paranimfen bedanken, Jeroen en Nienke.  

 

 



                                        Dankwoord                                                                                                         

 

131 

Lieve vrienden en familie, inmiddels verspreid over heel het land. Ik ben gelukkig met 

zo’n mooie groep mensen om me heen. Ik wil jullie bedanken voor jullie steun en 

mooie avonturen. Opdat we nog veel mooie momenten mogen beleven met elkaar!  

 

Lieve Papa en Mama. Ik wil jullie bedanken voor het grenzeloze vertrouwen en de 

onvoorwaardelijke steun. Zonder jullie had ik dit niet kunnen doen.  

 

Lieve Marloes, mijn getalenteerde zusje, dankjewel voor al je hulp en adviezen, we are 

a great team!  

 

Rob, lieve Rob, mijn avonturier, chef en mijn man. Jij laat me vrij, stimuleert me om 

het beste uit mezelf te halen, laat me heel hard lachen en ondersteunt me. Lieve 

Robbie, I love you.   
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