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 Allereerst wil ik alle niertransplantatiepatiënten die mee hebben gewerkt aan het 

onderzoek waarop dit proefschrift is gebaseerd heel hartelijk bedanken. Zonder jullie was 

dit proefschrift er nooit gekomen! 

 

 Dr. S.J.L. Bakker en prof. dr. R.O.B. Gans, mijn eerste copromotor en promotor. Beste 

Stephan, jij hebt de grootste bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Met name in de laatste 

fase heb ik je ‘opgezadeld’ met steeds weer nieuwe versies van artikelen en delen van het 

proefschrift. Ik heb enorme waardering voor je positiviteit, je kennis en je altijd 

enerverende en motiverende ideeën (onder andere over allerlei stofjes) voor vervolg en 

nieuw onderzoek. Keep on smiling! Professor R.O.B. Gans, beste Rijk, tijdens onze 

driemaandelijkse bijeenkomsten heb ik mij altijd weer, in zeer positieve zin, verbaasd over 

de enorme kennis die jij hebt over alles. Jij stond altijd open voor suggesties en nieuwe 

ideeën. Wat ik misschien wel het meest gewaardeerd heb is dat jij mij altijd gestimuleerd 

hebt om datgene te doen wat ik wil(de), ook al is dat de interne geneeskunde voor de 

kleine mens. 

 

 Dr. W.J. van Son en dr. J.J. Homan van der Heide, tweede en derde copromotor. Beste 

Willem, ik heb jou al ontmoet tijdens de zij-instroom van de studie geneeskunde. Toen al 

viel het op met welke passie jij studenten begeleidt, zowel tijdens de studie als bij het 

wetenschappelijke onderzoek. Dank voor alle suggesties bij het schrijven van artikelen en 

zeker niet te vergeten de onderwijsmomenten. Beste Jaap, jij bent iets later betrokken 

geraakt bij het proefschrift. Ik wil je bedanken voor alle suggesties en verbeteringen die je 

hebt aangedragen voor de artikelen en het proefschrift. 

 

 De leden van de beoordelingscommissie prof. dr. R. Stolk,  prof. dr. P.M. ter Wee en 

prof. dr. T.S. van der Werf wil ik hartelijk danken voor hun bereidheid mijn proefschrift te 

beoordelen. 

 

 Aiko de Vries, de ‘vader’ van de CTD-studie. Beste Aiko, jij hebt deze studie opgezet. Ik 

heb enorme waardering voor de wijze waarop jij dat gedaan hebt. Tijdens de laatste 

loodjes van dit boekwerk ben ik er achter gekomen hoe zwaar het is om wetenschap te 

combineren met het klinisch werk. Bedankt dat wij (Leendert en ik) jou kindje mochten 

vertroetelen. 

 

 Dan de Kidney Alley. Mieneke, Femke, Folkert, Jan, Titia, Steef, Hilde, Maartje, Else, 

Dorien, Sasscha en Solma. Zonder jullie was het promoveren veel minder leuk geweest. 

Bedankt voor alle grappen en grollen, de serieuze discussies, maar bovenal de leuke 

sociale momenten (biertje in de kroeg, de congressen, de kerstborrel (hohoho), noem 
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maar op). Lieve Mieneke, bedankt voor alle gezelligheid en alle gesprekken over van alles 

en nog wat. Bovenal bedankt voor het ontwerpen en het maken van de voorkant van dit 

proefschrift. Het is super mooi geworden! Beste Jan, de man met vele gezichten. Jouw 

hulp als financial manager, professor in statistics maar bovenal als waardig opvolger van 

de kerstman heb ik zeer gewaardeerd. Blijf zoals je bent! Ennuh, lang leve de hemopexine. 

Beste Folkert, de ‘stille kracht’ van de nefrologie, tenminste tot we in San Diego een 

congres bezochten. Daar ontpopte jij je als een echte ‘barhanger’. Ik heb er respect voor 

dat jij je hoofd boven water gehouden hebt als enige haan in het kippenhok. Beste rooie 

rakkers, wat zijn jullie toch een mooi stel! 

 

 Een speciaal woord voor Giuseppe, alias Peppie. Beste Giuseppe, jij stond, ondanks 

alle tegenslagen die je hebt gehad, altijd zo positief in het leven. Dat jij er niet meer bent is 

een enorm verlies voor de Kidney Alley. 

 

 Dank aan alle andere collega’s van de pathologie, PREVEND, klinische farmacologie en 

cardiologie: Janna, Alaa, Auke, Willemijn, Ferdau, Nynke, Mirjan, Esther, Jarir, Pramod, 

Kyran, Carolien, Cornelis, Heleen, Jelena, Eelke, Wynand, Marije, Els, Inge, Martin, Maurits 

en Jasper. Bedankt voor alle enerverende werkbesprekingen en sociale bijeenkomsten. 

 

 Tijdens het onderzoek was ik te gast op de afdeling nefrologie en was ik gestationeerd 

in de NIO (nefroloog in opleiding) kamer. Prof. Dr. de Jong, beste Paul, bedankt voor de 

gastvrijheid, de leerzame werkbesprekingen en voor alle suggesties ter verbetering van de 

artikelen. Ik wil alle NIO’s, Luuk, Margo, Patricia, Riko, Akin, Arnold, Laila, Kwok-Wai, Goos, 

Peter, Paulien en Bas, bedanken voor de gezelligheid en natuurlijk de tijd die werd 

genomen om nefrologische knelpunten en onduidelijkheden uit te leggen. Kwok-Wai, met 

jou heb ik het langst tijd op de kamer gezeten. Jouw vrolijkheid (met name je giecheltjes) 

en positiviteit hebben zeker bijgedragen aan dit proefschrift. 

 

 Dan natuurlijk de ondersteuning. Beste Winnie, als moeder van de Nefro Nerds, staat 

jouw deur altijd open. Bedankt voor alle hulp en de gesprekken (en roddels) over van alles 

en nog wat. Beste Joke, jouw vrolijkheid maar ook jouw hulp, met name bij de afrondende 

fase, was onmisbaar. Komen er binnenkort weer wat leuke mails? Het secretariaat 

niertransplantatie wil ik ook graag bedanken. Geertien, zonder jou loopt het secretariaat 

totaal in de soep. Roelie en Marjan van de nierfunctiekamer. Hoewel wij elkaar niet veel 

gezien hebben wil ik jullie bedanken voor de goede zorgen voor ‘onze’ 

niertransplantatiepatiënten.
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 Dit proefschrift is geboren uit een zogenaamd MD/PhD traject. Dat betekent dat het 

onderzoek onderbroken werd door twee jaar coschappen. Ik wil alle andere coschappers 

bedanken voor de gezelligheid gedurende de twee leerzame en gezellige jaren waarin we 

de overstap van student naar arts hebben gemaakt. Beste Karina, met jou naar Delfzicht in 

Delfzijl was een bijzonder goed avontuur. Bedankt voor de gezelligheid. Beste Janneke, 

Liza en Annegriet, het was mij een genoegen om de coschappen met jullie te lopen. 

 

 Dan de mensen achter schermen. Geachte heren van het mooie dispuut Despinoza, 

hoewel jullie het je misschien niet beseffen hebben jullie een enorme bijdrage geleverd 

aan de totstandkoming van dit proefschrift. Bedankt voor alle interesse die jullie getoond 

hebben maar bovenal bedankt voor alle supermooie momenten (ennuh Tunesië is 

absoluut wél een mooi land…). Beste Chris, jouw gastvrijheid, je interesse en 

belangstelling heb ik enorm gewaardeerd. Beste Willem, ik heb enorm genoten van onze 

momenten in de Folkingestraat: Huize Reezicht HOOG! Geachte amice, beste Wouter – is 

jouw boekje al af? - Schuurman, binnenkort toch maar een bakkie in het WKZ? Beste 

Reuder, ouwe gek, het is altijd weer mooi met jou. Sebastiaan en Rob, wat zal ik zeggen, 

Valencia zal nooit meer hetzelfde zijn. 

 

 Vele zaterdagen heb ik gewerkt in de Mitra. Beste Gijs, met jou heb ik daar de meeste 

tijd doorgebracht. Het was altijd weer een feest om naast jou te mogen staan. 

 

 De paranimfen, Mannes Geurts en Leendert Oterdoom. Beste Mannes, met jou heb ik 

alle fasen van student tot heden doorlopen. Jij bent er altijd tijdens de mooie momenten, 

maar, misschien nog wel belangrijker, ook tijdens de moeilijke momenten. Wat is het fijn 

dat je naast me staat tijdens de promotie. Beste Leendert, samen hebben wij de ‘CTD 

studie’ voortgezet. Bedankt voor de (niet altijd) relativerende gesprekken en bovenal voor 

alle gezelligheid en onzin. Het was mij een genoegen. 

 

 Lieve familie Buwalda, bedankt voor alle interesse die jullie getoond hebben in mijn 

onderzoek. Bovenal bedankt voor alle gezelligheid (Sinterklaas zal nooit meer hetzelfde 

zijn…). 

 

 Lieve papa en mem, jullie hebben mij altijd gesteund en gemotiveerd bij hetgeen ik 

wilde doen. Dankzij jullie heb ik alsnog de mogelijkheid gekregen om geneeskunde te 

studeren en het vak uit te oefenen waar ik van droomde. Lieve Hermen Jan, ik heb respect 

voor alle dingen die jij onderneemt. Ik hoop dat we elkaar in de toekomst wat vaker zien 

als je misschien weer naar Nederland komt. Lieve Loes, schoonzusje, het is altijd weer 

gezellig met jou. Lieve Maria, ik ben trots op hoe je het allemaal klaar speelt met de zorg 
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voor Kenny, je baan en je opleiding. Lieve Christa, het is altijd weer mooi om te zien hoe 

ondernemend en heerlijk chaotisch jij in het leven staat. Het is altijd weer fijn om jullie 

allemaal te zien en samen te zijn. 

 

 Lieve Femke, steun en toeverlaat, jij hebt wel het meeste geduld van iedereen op 

moeten brengen. Jij moest af en toe op de rem trappen om mij eraan te herinneren dat er 

ook nog andere leuke(re) dingen zijn. Zo is een dagje niks doen best leuk… Ik zie uit naar 

de tijd dat het wat minder druk is, zodat we nog meer met zijn tweeën, maar vooral van 

elkaar kunnen genieten! 

 

 

 



 

 




