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Better let as net…!! Eindelijk mag ik het laatste gedeelte van dit boekje schrijven. Na vier  
ontzettend leerzame, intensieve, maar voornamelijk erg leuke jaren in Groningen, en bijna 
twee jaar in het LUMC waarin ik “even” dit boekje af zou maken naast mijn werk, is het af!
Terugkijkend op de afgelopen jaren realiseer ik mij dat er ontzettend veel mensen een directe 
of indirecte bijdrage aan dit boekje hebben geleverd. 

Allereerst wil ik mijn eerste promotor, professor P.E. de Jong, bedanken. Beste Paul, wat ben 
ik blij dat ik met de data van het PREVEND onderzoek heb mogen werken Bedankt dat je 
alweer heel wat jaren geleden met dit mooie onderzoek bent gestart! Ik heb er bewondering 
voor hoe snel je altijd mijn manuscripten voorzag van opbouwende kritiek. Jouw kritische 
blik en enthousiasme had ik zeker niet willen missen! 

In de tweede plaats wil ik mijn tweede promotor, professor R.P. Stolk, bedanken. Beste 
Ronald, ik ben erg blij dat je halverwege mijn promotieonderzoek als epidemioloog betrokken 
raakte bij mijn onderzoek. Temeer omdat mijn toekomst binnen de klinische epidemiologie 
ligt, ben ik je dankbaar voor je methodologische bijdrage aan mijn onderzoek.

Vervolgens wil ik mijn co-promotor, Dr. R.T. Gansevoort, bedanken. Beste Ron, jouw kritische 
blik, positieve insteek en gedrevenheid voor de PREVEND studie hebben een belangrijke 
bijdrage aan mijn proefschrift geleverd! Door jou ben ik ingewijd in de wereld van klinisch 
denken. Het heeft even geduurd voordat ik je benaderingen kon volgen maar ik heb hier nog 
steeds baat bij! Het heeft je soms moeite gekost om mij weer te motiveren het echt af te 
ronden maar gelukkig ben je erin geslaagd! 

Beste Paul en Ron, ik wil jullie ook graag bedanken voor jullie steun bij het volgen van de post-
doctorale opleiding Epidemiologie aan de Vrije Universiteit. Het volgen van deze opleiding 
heeft niet alleen bijgedragen aan de kwaliteit van mijn boekje maar is ook bepalend geweest 
voor mijn verdere toekomst.

Graag wil ik de leden van de beoordelingscommissie, professor H.J.G. Bilo, professor J.L. 
Hillege en professor R.T. Krediet bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift.

Verder gaat mijn dank uit naar Dr. D.F. Jansen. Beste Desiree, bedankt voor je hulp bij het 
uitvoeren van de longitudinale data-analyse en voor je gezelligheid!

Dr. M.W. Heymans, beste Martijn bedankt voor je hulp bij het bootstrappen! Al met al is het 
een mooi hoofdstuk geworden.

Natuurlijk wil ik ook Prof. D. de Zeeuw en Dr. S.J.L. Bakker, beste Dick, beste Stephan bedankt 
voor jullie bijdrage aan de inhoud van dit proefschrift.

Graag wil ik alle medewerkers van het Trial Coördination Center die in de loop van de tijd 
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de PREVEND database bedanken voor hun 
inzet! 

Ook de mensen van het laboratorium die zich bezig hebben gehouden met het doen van 
alle duizenden bepalingen wil ik graag bedanken voor hun belangrijke bijdrage aan dit 
proefschrift en de PREVEND studie in het algemeen.
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Dankwoord

Beste Winie, ontzettend bedankt voor alle ondersteuning! Ik kon altijd bij je terecht met al 
mijn vragen en ik mis onze gesprekjes in de Brug. Beste Aukje, bedankt voor je hulp bij het 
plannen van (soms bijna onmogelijke) afspraken.

Een belangrijk onderdeel van een promotie-traject zijn collega-AIO’s! Tijdens het werk, de 
lunches (bij De Buurvrouw, als het even kon lekker op het terras in het zonnetje..), de vele 
congressen, werkbesprekingen en borrels heb ik genoten van jullie aanwezigheid! Beste 
nieuwe en oude nefro AIO’s, Alaa, Anna, Arjan, Astrid, Azideh, Carolien, Dorien, Else, Femke, 
Folkert, Guiseppe (helaas heb ik jou en je humor veel te kort mogen meemaken), Hilde, Inge, 
Jan, Jelena, Judith, Kiran, Leendert, Maartje, Mieneke, Mirjam, Pramod, Rutger, Sascha, 
Solmaz, Steef, Titia, Tsjitske, bedankt voor alle contacten!

Ook de collega-AIO’s van de afdelingen pathologie en klinische farmacologie wil ik graag 
bedanken. Andrea, Cornelis, Eelke, Els, Gemma, Heleen, Hiddo, Inge, Jarir, Maria, Mirjam, 
Mirjan en Wynand de gezamenlijke werkbesprekingen en congres-bezoeken hebben 
mij inzicht in andere vakgebieden gegeven, zorgden voor afwisseling en voor nog meer 
gezelligheid, bedankt hiervoor! 

Het dagelijkse (soms uurlijkse) contact met mijn kamergenootjes in het oude Triadegebouw 
is voor mij erg stimulerend geweest! Auke, ik heb genoten van je kritische blik en het tot in 
detail bespreken van de weekenden op de maandagochtend! Bedankt dat ik je paranimf 
mocht zijn! Ferdau, het zal voor jou zeker wennen zijn geweest tussen alle dames in de AIO-
kamers en bij de PREVEND poli. Ik waardeer je brede interesse. Een flits-bezoekje aan Grun’n 
is niet compleet als ik niet even met jou heb bijgepraat en heb gehoord welke hoofdstad je 
nu weer hebt bezocht! Jacoline, het was zo gezellig (soms zelfs een beetje te..) in Groningen. 
Ik ben blij dat we nu in het LUMC met enige regelmaat weer kunnen bijpraten, ik kijk altijd 
uit naar onze afspraken! Marije, heerlijk was het om met jou te kletsen over van alles en 
nog wat, soms urenlang (we konden elkaar goed van het werk houden). Heel veel succes 
met je laatste loodjes, zet ‘m op! Lucia, jouw komst naar het Triadegebouw, heeft de kamers 
letterlijk en figuurlijk opgefleurd! Verder wil ik graag de andere onderzoekers, die in de loop 
van de jaren kortere of langere tijd in het Triadegebouw onderzoek hebben gedaan, Aigul, 
Aminu, Christiane, Emilio (helaas vond je in Nederland niet hetgeen je zocht), Maurits en 
Yvonne bedanken. De twee doktoren Akin en Riko wil ik ook bedanken voor hun klinische blik 
en mooie verhalen uit de kliniek, ik heb ervan genoten!
Natuurlijk wil ik ook de nieuwe lichting PREVEND/Triadegebouw AIO’s, Hanneke, Lieneke 
en Wendy bedanken voor hun gezelligheid als ik weer eens even aan kwam waaien voor 
besprekingen in Groningen. Heel veel succes met jullie boekjes, maak er wat moois van!

Het Triadegebouw doet mij natuurlijk ook meteen denken aan de doktersassistentes en de 
vele studenten van de polikliniek van PREVEND. Anna, Annemarie, Annet, Annie, Martha en 
Roelie, allereerst bedankt voor jullie grote bijdrage aan de data-verzameling van de PREVEND 
studie en voor alle kopjes koffie, gezellige koffie-momenten en persoonlijke gesprekken! De 
poli van PREVEND is natuurlijk ook de plek waar alle data wordt verzameld, dit is alleen 
mogelijk omdat de deelnemers van PREVEND steeds bereid waren mee te werken aan dit 
project, ik wil u hier allemaal hartelijk voor bedanken!

Joost, bedankt voor het ontwerpen van de voorkant van mijn boekje! Heerlijk dat ik me daar 
niet druk over heb hoeven maken. Lieve Joost en Fredrica natuurlijk ook bedankt voor de 
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gezellige etentjes in Amsterdam en Naarden. Fredrica, hopelijk kunnen we snel weer een 
keer een mooie schaatstocht (of als er geen ijs komt wandeltocht) maken!

Lieve paranimfen, geweldig dat jullie 15 december naast mij staan, top! Lieve Esther, ik 
heb genoten van onze tijd samen in het Triadegebouw. Ik bewonder het enthousiasme en 
doorzettingsvermogen waarmee je alles doet! Voor de wetenschap hoop ik dat je in de 
toekomst je klinisch werk zult combineren met boeiende onderzoeksprojecten…  Lieve Tynke, 
al sinds onze Goeman-tijd ben je een hele goede vriendin. Nog steeds denk ik vaak terug 
aan onze prachtige weken in Azië! De (ver)dwaaltochtjes door China Town, onze bijzondere 
planning en de vele gesprekken (vaak midden in de nacht). Ik hoop dat we in de toekomst 
nog vaak samen op pad gaan!

Het afronden van mijn boekje hebben vooral mijn nieuwe EPI-collega’s in het LUMC 
van dichtbij meegemaakt. Beste Friedo, bedankt voor de nieuwe inzichten in het doen 
van epidemiologisch onderzoek, het leren geven van onderwijs en voor je geduld, het is 
nu eindelijk af… In het bijzonder wil ik het nierclubje bedanken. Diana, Marion, Dinanda,  
Christiane, Moniek, Wieneke, Tessa, Gürbey, Iris, Yvette, Celine, en Tamara, bedankt voor 
de prettige sfeer en jullie oprechte interesse in de stand van zaken wat betreft mijn boekje! 
Ik hoop dat we met z’n allen nog veel mooie onderzoeksprojecten zullen gaan uitvoeren. 
Beste Els en Ray, bedankt voor jullie klinische input tijdens de besprekingen in het Hans Mak 
Instituut. Ik hoop dat jullie nog lang, zij het waarschijnlijk meer vanaf de zijlijn, betrokken 
blijven bij onze projecten! 
 
Lieve vrienden, een promotietraject is alleen vol te houden met goede vrienden die voor 
afleiding zorgen en oprechte interesse tonen. Ingelien & Oedsen, Fenna & Michiel, Tynke & 
Martin, Eds & Ellen (en natuurlijk Benjamin), Wouter, Peter, Jeroen & Marcia, Tom & Simone. 

A new job, a new house and the movement from Groningen to Naarden was not always 
easy…. I am very glad I met a lot of very nice people in Lelystad! Lely-people, originally from 
all over the world, thanks for all the BBQ’s, parties, dinners and the Sinterklaas celebration 
(indeed with poems and ‘surprises’..). 

Lieve familie, jullie mogen zeker niet in dit dankwoord ontbreken! Lieve Wil, ondanks alles 
had en heb je steeds interesse in mijn promotie getoond, bedankt! Piet, helaas kun je de 
afronding van mijn boekje en het feest niet meer meemaken. Wat zou je trots zijn geweest… 
Maarten en Machteld, bedankt voor de gezellige avondjes klaverjassen, eerst in Groningen 
en nu in het midden van het land. Kleine Joep, wat ben jij een heerlijke afleiding! 

Leave heit en mem, bedankt foar alle oandacht en motiverende wurden! Gerdien & Chris 
we ha mekoar de leste tiid fjirstente min sjoen. Mar at we mekoar sjogge is it altyd goed. 
Bedankt foar alle gesellichheid en tillefoangesprekken! Lytse Mirte, wat binst in grut wûnder! 
Wat genietsje ik fan dyn oanwêzigens!

En tenslotte….lieve Bram, ontzettend bedankt voor alles. Terwijl ik mijn dankwoord schrijf, 
heb jij een dag vrij genomen om de lay-out van mijn proefschrift af te maken… Dit geeft wel 
aan hoe betrokken je bent! Succes met je eigen boekje, het wordt vast heel mooi! We gaan 
een zonnige toekomst tegemoet!


