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Het schrijven van het dankwoord betekend dat het boekje bijna af is, jahoe! Als slotstuk

van ieder proefschrift, het meest gelezen onderdeel. Iedereen gaat na het ontvangen van een

proefschrift naarstig op zoek of hij of zij genoemd staat. Zoals iedere rechtgeaarde

promovendus probeer ook ik zo volledig mogelijk te zijn in mijn dankbetuigingen. Echter,

mocht ik onverhoopt dan toch iemand vergeten zijn: sorry, het spijt me, zo had ik het niet

bedoeld en natuurlijk, jij of u wordt ook van harte bedankt bij het tot stand komen van dit

proefschrift.

Rond de kerst van 2003 liep ik voor het eerst op de toenmalige Kidney Alley rond.

Nietsvermoedend toen, niet doorhebbende dat die eerste stap in de wereld van de nier zes

en een half jaar later uit zou monden in een heus proefschrift. De eerste die daarom bedankt

moet worden is natuurlijk Prof. Dr. Gerjan Navis, mijn promotor. Beste Gerjan, bedankt dat je

mij in die eerste tijd met zoveel enthousiasme begeleidde en bovendien later als arts-

onderzoeker een aanstelling aanbood. Je creatieve geest, je ontembaar enthousiasme als we

een mooie ontdekking hadden gedaan, en de grote vrijheid zelf ‘projectjes’ te ontplooien heb

ik erg in je gewaardeerd. De laatste jaren ben je wel steeds drukker geworden, maar je

enthousiasme voor naar ik denk dat je ‘hobbies’ zijn: zout, het RAAS en renale hemodynamiek

is altijd gebleven. Bedankt!

Dan mijn copromotores Dr. Robin Dullaart en Dr. Stephan Bakker. Robin, jou kwam ik pas

wat later in mijn onderzoeksperiode tegen. Desalniettemin heeft onze samenwerking

geresulteerd in vier inmiddels gepubliceerde artikelen, waarvan er drie in mijn boekje zijn

opgenomen. Ik heb je effectiviteit en goede feedback erg gewaardeerd. Onze SPSS “freubel-

sessies” waren niet alleen erg nuttig voor het volgende artikel, ik heb ook steeds veel gelachen

als jij je niet-zo-handige computerkunsten vertoonde. Stephan, de man met de grote glimlach,

dank voor je inbreng bij de verschillende artikelen en je altijd verassende ideeën over nieuwe

ingewikkelde stofjes. Ik vond het fijn dat ik altijd bij je binnen kon lopen en dat je abstracts en

artikelen vaak snel van goed commentaar voorzag.

Prof. Zietse wil ik hartelijk danken voor het beoordelen van mijn proefschrift. I would like to

thank prof. dr. Strazzullo and dr. Chagnac for the taking part in the thesis committee. 

Naast mijn werkzaamheden in het UMCG reed ik twee jaar, bijna elke maandagochtend,

dapper naar het Twenteborgziekenhuis in Almelo. Ondanks het vaak vroege opstaan was de

onderzoekspoli daar een welkome afwisseling: eindelijk weer een beetje dokter spelen. Ik wil

Arend-Jan Woittiez hartelijk bedanken voor zijn enthousiasme en gastvrijheid. Ik hoop dat de

DiNaMO mooie resultaten op gaat leveren! De samenwerking had nooit zo soepel kunnen
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verlopen zonder Marja (†), helaas kan ik jou niet meer bedanken.

Als je lang op een afdeling rondloopt betekend dat dat je ook een hoop verschillende aio’s

meemaakt. Door de jaren heen maakte ik deel uit van verschillende ‘generaties’ aio’s. Ik wil

iedereen van harte bedanken voor een fantastische tijd. Door de vele uitjes en borrels heb ik

mijn onderzoekstijd ervaren als een soort verlengde studententijd. Zonder jullie was dat niet

mogelijk geweest. Uit de begintijd wil ik Andrea, Aiko, Auke en Menno bedanken. Liffert: dank

voor de tijd als kamergenoot, je adviezen over de woelige onderzoekswereld en de mooie

discussies over van alles en nog wat. Titia, naast de gezelligheid en de borrels, wil ik jou

bedanken voor de begeleiding in de beginfase, bovendien gaan we binnenkort weer

samenwerken aan het hemopexine-stuk. Je bent een fijne collega. Femke en Mieneke: jullie

zijn beide lange tijd mijn roommates geweest. Dank voor de vele drankjes, de goede grappen

en de gezellige sfeer. Mieneke, dank je wel voor dat je altijd een uitweg wist als ik weer eens

een computerprobleem had. Femke, ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer gaan

discussiëren over schimmels en allerlei gekke syndromen. Folkert alias ‘ik heb het super druk,

maar ik heb nog steeds geen stress’. Wij delen een gezamenlijke hobby: fysiologie. Ik denk

dat we met elkaar vele uren hebben besteed aan het fysiologisch aan elkaar redeneren van

onderzoeksresultaten. Dank je wel voor alle gezelligheid, ik hoop dat we nog eens een biertje

gaan drinken in de toekomst.

Naast roommates zijn er natuurlijk ook mensen bij wie je altijd binnenloopt; de buren op de

andere AIO-kamer. Leendert: als partners in crime deden we het beiden in de broek toen we

een praatje moesten houden in Philadelphia, maar we hebben ons er mooi doorheen geslagen.

Dank je voor alle gezelligheid. Rutger: volgens mij hebben we heel wat (onderzoeks)frustraties

aan elkaar uitgewisseld. Dank je voor de vele grappen en grollen. Dank voor al je mooie

portretten en onthoud: Hemopexine rules! Ennuh, zullen we Ron nog eens vertellen van die

sinaasappel? Tegenwoordig zitten Solly en Maartje in de ‘buurkamer’. Ook jullie wil ik bedanken

voor een mooie tijd en succes wensen met jullie eigen promotie. 

Ferdau, Dorien, Else en Steef, ook jullie wil ik bedanken. Het feit dat we samen op wintersport

zijn geweest zegt denk ik genoeg, bedankt! Ferdau, we moeten snel nog maar wat ‘cola’s’

gaan drinken samen. Else, ik vond de ritjes naar Almelo altijd erg gezellig. Dank voor alle

zoetigheid die je meenam, de goede gesprekken en de soms gevraagde en soms

ongevraagde adviezen. Dorien, jij bent altijd in voor de nodige ‘onderzoeks’ uitjes, dank je

voor de gezelligheid. Steef, fijn dat je mijn paranimf wil zijn. Je bent een goede gozer. Met jou

kon ik heerlijk ouwehoeren over van alles: onderzoeks- en niet onderzoeksgebonden. ECV,

daar kun je verder mee !?

Arjan, mijn opvolger in Almelo, ik zie dat je voortvarend van start bent gegaan met de
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DiNaMO, ik hoop dat het mooie resultaten oplevert. Succes daar in het oosten! 

‘Achteraf hadden we langer in Chicago moeten blijven’. Wat mij betreft gaat dit nog steeds

op. Esther en Maurits, ik vind het geweldig dat we een wild plan ook daadwerkelijk tot uitvoer

hebben gebracht. Chicago was echt super! Maurits, misschien is het goed dat we wat verder

uit elkaar wonen. Anders zouden we zeker meer kannetjes binnenkrijgen dan gezond voor

ons zou zijn. Esther, dank je voor de vele borrel- en koffiesessies en voor alle gezelligheid.

Ons samenwerkingsproject heeft helaas niet zoveel opgeleverd, misschien dat we in de

toekomst nog eens samen kunnen werken aan een ander project. Succes met de laatste

loodjes van jouw proefschrift. 

Natuurlijk zijn er nog een hoop andere collega-onderzoekers die ik nog niet genoemd heb,

maar wel belangrijk zijn geweest, in willekeurige volgorde; Allaa, Jacoline, Nynke, Martin, Inge,

Wynand, Eelke, Pauline, Astrid, Pramod, Anna, Kiran, Jelena, Wendy, Merel, Lieneke, Mirjan,

Miriam, Sacha, Janna, Marije, Heleen, Hiddo, Martine, Guiseppe(†), Gemma, Carolien, Judith,

Michel, Kevin en Jeffrey.

Elke AIO die werk gedaan heeft in de nierfunctiekamer hoort een aparte paragraaf te wijden

aan de nierfunctiedames. Zo ook ik. Roelie, Marian en Dirkina; hartelijk dank voor alle hulp bij

de vele soms onmogelijke projectjes. Dank ook voor de gezelligheid en de koffie tijdens mijn

bijna dagelijkse bezoek om de pompformulieren te berekenen. Winie, jou wil ik bedanken voor

al je hulp bij allerlei moeilijke administratieve zaken. Bovendien ben je een prettig mens, heerlijk

om even bij jou op de kamer binnen te lopen. Theo, bedankt voor het bepalen van de

hemopexine.

Als hoofd van de afdeling wil ik jou, Paul, bedanken voor de gastvrijheid en je altijd nuttige

commentaar tijdens de werkbesprekingen, refereerlunches en congressen. Daarnaast wil ik

de andere stafleden van de afdelingen nefrologie en pathologie waar ik op één of andere

manier mee samengewerkt heb bedanken voor een mooie tijd. Ron Gansevoort, Willem van

Son, Harry van Goor, Casper Franssen, Jaap van den Born en Winston Bakker bedankt!

Winston, ondanks de korte samenwerking heb ik genoten van je enthousiasme en

bevlogenheid wat betreft ons hemopexine stuk. Ik ga er van uit dat het met de nieuwe data

op komst een nog mooier verhaal wordt. Ook Akin, Jan-Stephan, Goos, Peter, Kwok-Wei en

Pauline, de verschillende NIO’s door de jaren heen wil ik bedanken voor een mooie tijd. 

Sander, Marko, Allart, Joris, Jan, Mahir en Hans. Jullie waren dan wel niet direct betrokken

bij het onderzoek, echter, de vele borrels, etentjes, ouwehoer-sessies, uitjes en vakanties

hebben wel bijgedragen aan een fantastische tijd naast het onderzoek. Bedankt jongens, ik

hoop dat we binnenkort weer eens op pad gaan met z´n allen. Sander, top dat naast mij in

een apenpakje de corona gaat aanschouwen. Succes ook met jouw laatste lootjes. Ulco, dank
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je wel voor de sportieve afleiding op het badmintonveld.

Rebekka en Annebet, samen met Sander vormden wij de harde kern van verschillende

ISCOMS-besturen. Ik wil jullie hartelijk danken voor de gezelligheid tijdens onze vele etentjes.

Rebekka, goed dat we elkaar weer vaker gaan zien als je straks weer terug bent uit the Big

Apple. Dank voor de mooie foto´s die de kaft van dit proefschrift sieren. 

Bram, Martin en Lukas; de overgebleven maatjes uit Emmen; bedankt voor alles. We moeten

elkaar weer meer gaan zien in de toekomst….

Beste familie Tent, Bert en Wija, Hans en Marjanne, Alf en Eva, Tante Roelie, kleine Renée

en Oscar, dank voor alle gekkig- en gezelligheid!

Mijn familie mag ik natuurlijk niet vergeten. Lieve pap en mam, Janneke, Baukje en Theo,

dank voor jullie steun in alles wat ik doe en gedaan heb. Zonder jullie was dit boekje er niet

geweest. Bart en Elisa, lief neefje en nichtje, ik hoop jullie vaak te zien in de toekomst. 

Hilde, lief klein tentje, je bent super, ik heb zin in onze toekomst!

Jan 14-04-2010
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