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Met het schrijven van dit dankwoord leg ik de laatste hand aan mijn proefschrift. De afgelopen 

jaren heb ik veel geleerd, op wetenschappelijk gebied, maar ook op persoonlijk vlak. Het 

schrijven van dit proefschrift heeft me meer zweet en tranen gekost dan ik van te voren had 

gedacht. Graag wil ik stil staan bij de vele mensen die mij de afgelopen periode enorm hebben 

geholpen en gesteund.

Allereerst wil ik graag alle deelnemers van de verschillende studies, beschreven in dit proefschrift, 

bedanken voor hun inzet en tijd. Met name de deelnemers van de ViRTUE studie wil ik extra 

bedanken voor hun bereidwilligheid. Ik realiseer me heel goed dat ik soms erg veel van jullie 

vroeg. Ik heb veel geleerd van jullie en ben erg dankbaar dat jullie me in vertrouwen hebben 

genomen. 

Verder mijn (co-)promotoren. Dr. M.H. de Borst, beste Martin, als co-promotor was je altijd nauw 

betrokken. Als ik over 10 jaar de helft van jouw talenten bezit, ben ik een gelukkig mens. Verder 

heb ik ook veel bewondering voor de manier waarop jij werk en privé kunt combineren. Jouw 

zonnige karakter, stralende enthousiasme en onuitputtelijk vertrouwen op een goede afloop 

zijn voor mij van grote waarde geweest. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel mogen 

samenwerken en dat we nog een stapje verder komen dan ‘under review liggen’ bij the New 

England Journal of Medicine…

Prof. dr. G.J. Navis, beste Gerjan, in de afgelopen jaren heb ik veel van je mogen leren. Je leidt 

een groot, veelzijdig onderzoeksteam met veel passie voor de wetenschap, doortastendheid 

en nieuwsgierigheid. Verder bezit je het talent om de resultaten, die soms op het eerste oog 

onverklaarbaar lijken, op een begrijpelijke manier te verwoorden. Hierdoor kun jij de resultaten 

van wetenschappelijk onderzoek op een overtuigende manier aan de man brengen. Veel dank 

dat ik mocht plaatsnemen in jouw onderzoeksteam.

Prof. dr. S.J.L. Bakker, beste Stephan, ondanks een volle (vaak overvolle) agenda heb je keer op keer 

tijd vrijgemaakt om mij bij verschillende onderzoeksactiviteiten verder te helpen. Uren achtereen 

hebben we samen de reden van overlijden of graft failure van patiënten ontrafeld. Vele verhalen 

die we tegenkwamen, hebben me geraakt. Gelukkig kon jij juist uit die verhalen aangeven wat we 

ervan geleerd hadden. Jouw positieve kijk op de wereld is dan ook bewonderenswaardig. Verder 

heb je me aangeleerd om oog voor detail te hebben, vooral als het gaat om taalgebruik. Je hebt 

de gave om manuscripten en vooral revisies met kleine aanpassingen fraai te laten ontpoppen. 

Dank dat, ondanks dat ik grotendeels van de tijd niet eens officieel een promovendus van je was, 

je me hebt begeleid.

Graag bedank ik de leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. C.A.J.M. Gaillard, prof. dr. H.A.H. 

Kaasjager en prof. dr. P. de Vos. Hartelijk dank voor uw tijd en inspanningen om dit proefschrift 

te beoordelen. Ik kijk ernaar uit om uw standpunten te vernemen tijdens de verdediging. 

Proefschrift Charlotte Keyzer.indd   198 19-09-15   16:07



199

Beste Paul, jij was nauw betrokken bij mijn eerste kennismaking met de wetenschap. Dankzij 

jou heb ik mijn master onderzoek in het Joslin Diabetes Center te Boston kunnen uitvoeren en 

ben ik daarna in contact gekomen met de nefrologie afdeling van het UMCG. Dat je nu hebt 

plaatsgenomen in mijn beoordelingscommissie vind ik erg bijzonder en maakt voor mij de cirkel 

rond. Furthermore I would like to thank prof. dr. Susan Bonner-Weir and prof. dr. Gordon Weir for 

sharing their knowledge and enthusiasm for science with me. Because of the great experience I 

had in Boston, I decided to start a PhD program.

Verder wil ik graag leden van het NIGRAM consortium, prof. dr. Piet ter Wee, dr. Marc Vervloet, 

Melissa Verkaik, Aaltje Adema, prof. dr. René Bindels, prof. dr. Joost Hoenderop, Ellen van Loon, 

Fareeba Sheedfar, Wilco Pulskens, prof. dr. Jan-Luuk Hillebrands, Rik Mencke, Katarina Mirkovic, 

Marco van Londen en Maarten de Jong, bedanken. Onze bijeenkomsten waren voor mij een 

bron van inspiratie. Ik vind het geweldig om te zien hoe experimentele en klinische expertise 

worden gebundeld binnen dit consortium. Bedankt voor de zeer prettige samenwerking!

De afgelopen jaren heeft de ViRTUE studie in meerdere ziekenhuizen gelopen. Graag wil 

ik de centra bedanken voor hun deelname. In het UMCG wil ik graag de ‘nierfunctiekamer-

dames’ (Dirkina, Marian en Roelie), Annemarie, Erna, Mieke, Anja, Trijntje Kok, Gerrit Bijl, Bettine, 

Wendy, Susan Hofman, Joline Stavasius en uiteraard Winie bedanken voor hun grote steun en 

toeverlaat. Dankzij de hulp van dr. Goos Laverman, dr. Arend Jan Woittiez, Jelle Sanderman, Petra 

Brummelhuis, de toegewijde diëtisten en altijd vriendelijke poli-dames liep de ViRTUE studie in 

het ZGT Almelo als een geoliede machine. In het MCL was het nooit gelukt om zoveel patiënten 

te includeren zonder het enorme enthousiasme van dr. Marc Hemmelder, Carla Wassenaar, Lidia 

Schut, Afke de Boer en de poli-dames. In het VUmc hebben dr. Marc Vervloet, drs. Fenna van 

Breda, Hiske Wellink en Marjon van Vliet de ViRTUE-kar succesvol getrokken. Als laatste centrum 

heeft het Martini ziekenhuis een belangrijke bijdrage geleverd, mede dankzij dr. Wilbert Janssen, 

Ineke Knot, Willy Bossen, Nanette Jansema, Gina Pronk en Annemieke Roelfsema. Ook alle 

overige internist-nefrologen in de deelnemende centra wil ik graag bedanken voor de plezierige 

samenwerking!

My sincere thanks also goes to prof. dr. D. de Zeeuw, dr. U. Eisenberger, prof. dr. J. Floege, prof. dr. R. 

Gansevoort, dr. A.C. Heijboer, prof. I.P. Kema, prof. dr. D. Kuypers, dr. A. Pasch, dr. J. van den Born, prof. 

dr. H. van Goor and prof. dr. C. Vermeer for sharing their knowledge and experience with me. Thank 

you all for the fruitful collaborations. I look forward to its future continuation and development.

Dan mijn zeer gewaardeerde collega’s, oftewel de ‘Nefro-nerds’. Tijdens mijn promotietraject 

heb ik mogen samenwerken met een gezellige en bovenal getalenteerde onderzoeksgroep. 

Het was een voorrecht om met deze hechte groep te mogen samenwerken. Alle (PLAN) borrels, 

congressen, uitjes, feestjes, cursussen; fantastisch! Het begon allemaal in het Triade met ‘de oude 

garde’ Laura, Jelmer, Janine en Björn. We hebben daar veel lief en leed gedeeld. Vervolgens werd 
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ik warm onthaald op De Brug door Ineke, Tsjitske, Nicole en Dorien. Jullie waren super fijne en 

lieve kamergenoten en heb veel van jullie geleerd met name op het gebied van de wondere 

wereld genaamd statistiek. Ik hoop in de toekomst nog veel met jullie te mogen samenwerken. 

De overige collega’s van de De Brug, Else, Arjan, Solmaz, Janneke, Michele, Willem, en Harmke, en 

die van het Triade gebouw, Wendy, Lieneke, Edwin, Michel, Debbie, Esmee, Niek, Elise, Marieke, 

Lyanne, Messi, Laura, Lucia, Maryse, Coby, Annet, Anne-Marijn, Anne-Roos, Welmoet, Wouter, 

Jacqueline, Arno, Gerald, Ilse en Isidor, wil ik ook bedanken voor een zeer mooie en memorabele 

tijd. Voor alle gezelligheid, humor en in het bijzonder de avonturen tijdens de verschillende 

congressen en borrels wil ik jullie graag bedanken. Ik zal het missen, niet meer naast je wakker te 

worden, Marieke. Jelmer heeft de situatie eigenlijk (weer) zeer goed weten te verwoorden met 

‘Join Nephrology and see the World’. 

Graag wil ik mijn paranimfen bedanken. Alvast veel dank dat jullie naast mij willen staan als ik 

dit proefschrift zal verdedigen. Lieve Laura, vanaf het moment dat ik bij de nefrologie binnen 

kwam lopen, heb jij me wegwijs gemaakt in het doolhof van regels en logistiek. Je hebt me 

vaak behoed voor domme dingen. Helaas kon je niet alle fouten voorkomen, aangezien ik soms 

toch liever mijn eigen weg insloeg. Als ik dan mijn hoofd stootte, wist ik dat ik beter naar je had 

moeten luisteren. Graag wil ik je ook bedanken voor alle gezellige, leuke en (soms onverwachte) 

avontuurlijke momenten die we samen hebben gehad. Ik hoop dat er nog vele momenten 

bijkomen. Lieve Louis, jij weet met weinig input altijd een maximale output te bereiken. Ik heb 

altijd vol bewondering gekeken naar hoe je dat voor elkaar krijgt. Misschien is het omdat je 

zorgen makkelijker van je af kan laten glijden. Andermans zorgen kun jij als sneeuw voor de 

zon laten verdwijnen met je glimlach. Dank je wel dat je altijd optimistisch bent en op ieder 

gevraagd moment voor me klaar staat met een lekker koud (speciaal) biertje. 

Een speciaal woord van dank en waardering past hier voor mijn familie en vrienden. Hoewel 

jullie niet rechtstreeks betrokken waren bij het onderzoek, wil ik jullie graag bedanken voor 

jullie luisterend oor en warme liefde. Een hechte en liefdevolle familie en vriendenkring is van 

onbeschrijfbare waarde. Ik heb altijd, onvoorwaardelijk, op jullie steun kunnen rekenen. It goes 

without saying dat jullie ook altijd op mijn steun kunnen rekenen, nu en in de toekomst.

Lieve Lotte, Nicky en Nicolette, jullie zijn lieve, zorgzame, karaktervolle en energieke dames. Ik 

ben enorm blij met onze warme vriendschappen en geniet van jullie gezelligheid, humor en 

levenslust. 

Lieve Mark & Annika, Roderick & Sanne, Tjardo & Freidl, Wouter & Rianka, Erik, Alex, Maaike  

en Arnaud, hoewel ik jullie heb leren kennen via René, behoren jullie inmiddels ook tot mijn 

vriendenkring. Jullie oprechtheid, gastvrijheid en humor is aanstekelijk. Het is altijd een feestje 

om met jullie op pad te zijn. Ik hoop dat de weekend-weg traditie nog vele jaren in stand 

gehouden wordt.
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Lieve Roel, Janny, Helma en Robin, dank dat jullie me hebben opgenomen in jullie familie. Ik heb 

het erg met jullie getroffen en geniet van jullie loyaliteit, betrokkenheid en gezelligheid.

Lieve Fien, Tom, Louise, Louis, Manon en Oma, ik ben erg dankbaar en gelukkig dat jullie mijn 

familie zijn. Jullie hebben vaak voor afleiding gezorgd als ik dat nodig had. Jullie waren absoluut 

onmisbaar bij de realisatie van dit proefschrift. Lieve papa en mama, jullie staan altijd en 

onvoorwaardelijk klaar voor ons. Jullie steun is liefdevol in goede en aanmoedigend in slechte 

tijden. Wij kunnen ons geen betere (groot)ouders wensen.

René, dank voor wie je bent en voor alles wat je voor me doet. Ik prijs me gelukkig met jou aan 

mijn zijde. Ik kijk uit naar onze toekomst samen.

Een lieve lach, een blij gelaat, 

Een nuchtere blik, een goede raad. 

Al lijkt het simpel wat je me schenkt, 

Het is veel meer waard dan je denkt.

Liefs,

Charlotte/Charlie/Char
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