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Dankwoord
En dan is het proefschrift bijna af… maar nog niet helemaal; het meest 
gelezen onderdeel (het dankwoord) moet nog tussen de vakanties en 
congressen door worden geschreven om de naderende deadline van de 
promotie te halen. 
 Allereerst wil ik mijn promotoren Rijk Gans en Paul de Jong bedan-
ken. Beste Rijk, bedankt voor de prettige samenwerking en het vertrou-
wen in de promotie. De promotiebesprekingen waren altijd iets om naar 
uit te kijken omdat er vaak mooie nieuwe ideeën opkwamen, die mis-
schien niet altijd even haalbaar waren, maar die het onderzoek altijd wel 
in een nieuw licht zetten. Beste Paul, bedankt voor de mogelijkheid om de 
prevend data te gebruiken en de nauwkeurigheid en snelheid waarmee 
je de verschillende hoofdstukken hebt doorgenomen. Ook bedankt voor 
de mooie theater voorstellingen. Er zullen weinig promovendi zijn die 
tot twee keer toe zulke nogal schaars geklede dansers of acteurs op het 
podium in de Stadschouwburg hebben gezien, terwijl ze op de 2e rij naast 
hun promotor zaten. 
 Beste Stephan, als 1e copromotor heb je veruit de grootste bijdrage 
geleverd voor dit proefschrift, waarvoor veel dank. Je kennis en gedre-
venheid voor het onderzoek zijn aanstekelijk, wat vast te maken heeft 
met je altijd grote glimlach. Beste Ron, je punctualiteit en goede kritische 
houding om de verschillende stukken te publiceren heb ik zeer op prijs 
gesteld. 
 De leden van de beoordelingscommissie prof. dr. H. Kuipers, prof. 
dr. C.J. Tack en prof. dr. P. ter Wee wil ik graag hartelijk danken voor hun 
bereidheid mijn proefschrift te beoordelen.
 Aiko, zoals Hardy tegen Laurel zegt (en ik nu aan jou): “Well, here’s 
another nice mess you’ve gotten me into.” Als geen ander heb je me geïn-
teresseerd om onderzoek te gaan doen en om een MD-PhD aanvraag in te 
dienen, waarvoor veel dank! Behalve veel werk en inspanning, natuurlijk 
ook de noodzakelijk ontspanning in bijvoorbeeld in Boston en Sydney en 
andere mooie zaken zoals mijn eerste “kunst aankoop”. 
 Op het Kidney Center waren collega’s Mieneke, Femke, Folkert, 
Liffert, Jan, Titia, Steef, Hilde en Else onontbeerlijk voor goede discus-
sie’s, slechte grappen, mooie congressen en de goede werksfeer die de 
Kidney Alley zo typeert. Ook de sportieve uitjes (wielrennen & 4 mijl) 
waren belangrijk naast het serieuze werk. Giuseppe bedankt voor de 
mooie trip naar Bergamo en Milaan. Andere collega nieronderzoekers 
(AKA Nefro Nerds) van de pathologie, prevend, klinische farmacologie 
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en cardiologie; ook bedankt voor mijn mooie promotie tijd (in willekeu-
rige volgorde): Janna, Martin, Alaa, Jacoline, Auke, Willemijn, Nynke, 
Mirjan, Sasha, Esther, Jarir, Pramod, Kyran, Carolien, Cornelis, Andrea, 
Heleen, Jelena, Eelke & Wynand (wanneer gaan we weer bowlen in St. 
Louis?), Marije, Els, Inge, Maurits en Jasper. 
 Alle NIO’s van de afgelopen jaren: Luuk (AKA Lucky Luuk), Margo, 
Patrica, Riko, Akin, Arnold, Laila, Kwok, Goos, Peter en aan het eind 
Paulien en Bas, bedankt voor de gezelligheid maar ook de nefrologische 
uitleg over van alles en nog wat op de NIO/onderzoekskamer. Mijn uur-
tjes achter de PC hebben eindelijk zijn vruchten afgeworpen.
 Op het secretariaat Nefrologie was Winie altijd in voor een goede 
grap om het werk te onderbreken. Hoewel al een tijdje weg, wil ik ook 
Rieta bedanken voor de gezelligheid en goede sfeer op de “oude” Kidney 
Alley. Op het secretariaat van de Interne was Joke altijd opgewekt en ook 
in voor mooie grappen. Ook wil ik je bedanken voor het maken van de 
vele afspraken en het regelwerk voor de promotie. 
 Van de Niertransplantatie wil ik Willem, Jaap en Geertien bedanken 
voor de hulp en ondersteuning tijdens de promotie. Willem, je enthousi-
asme voor het onderwijs en onderzoek heb ik zeer gewaardeerd.
Roelie en Marjan, jullie enthousiasme en hulp op de nierfunctiekamer 
waren erg fijn tijdens mijn wetenschappelijke stage.
 Op het chirurgisch lab heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de appa-
ratuur om er onder andere MDA en pro-insuline te meten. Helaas is er 
alleen maar een abstract uitgekomen, maar wel waren jullie zo vriendelijk 
en gastvrij dat ik met maar 3 maanden labwerk al werd uitgenodigd voor 
zowel de Sinterklaasavond als de labdag.
 Aan het einde van het promotieonderzoek werd de statistiek steeds 
lastiger (bv time-dependent Cox-regression met competing risks). Jan 
Schouten wil ik daarom bedanken voor het begrijpaar maken van de 
statistiek.
 Een MD-PhD traject bestaat ook uit 2 jaar co-schappen en een co-
groep. De verandering van geneeskunde student naar arts was bijzonder 
om het met jullie als co-groep mee te maken en te delen. Het weekendje 
Schiermonnikoog was te gek, wanneer weer? Ook wil ik Niels Koopmans 
bedanken. Zonder je bijzondere verhaal over je huisartsstage in Alaska 
tijdens je buluitreiking had ik nooit de walvisbotten op Gamble, St. 
Lawrence eiland gezien en een “echte eskimo” geneeskunde gedaan 
(oa veel vishaken uit ledematen verwijderen). Het was een fantastische 
ervaring!
 Tijdens mijn co-schappen heb soms getwijfeld wat voor arts ik “later 
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wilde worden”. De laatste twijfel is weggenomen door de internisten 
en assistenten interne van het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede tijdens 
mijn keuze co-schap. Ik heb genoten van het vak en jullie gastvrijheid. 
In het bijzonder wil ik dokter Feith en dokter den Hartog bedanken 
voor de prettige samenwerking en leerzame tijd of de afdeling Interne/
Nefrologie. 
 Dan natuurlijk de “niet-collega’s” die mijn (verlengde)studententijd 
hebben gemaakt tot wat het was: de jaarclub ja ja ja STYX!, vanaf de vorming in 
onze “clubchinees” zat het goed. Bestuurgenoten van de GSR: zoals 
sommige zeiden “de inhoud is belangrijk, maar het resultaat telt” en het 
boekje is nu echt af! Jan-Bas, na de peuter- en zeilschool en Tepes’ kasteel, 
welke gezelligheid en mooie reizen volgen? Dear Andrew, thanks for 
the great time at ABA and the years since, being able to share “Oman” is 
something special which means a lot to me. Bouwe als oude buurjongen 
uit Oman kunnen we ook mooie verhalen delen. Bedankt voor al je tijd en 
moeite die je in de layout van het proefschrift hebt gestoken, je hebt me 
heel veel werk uit handen genomen.
 Beste paranimfen, als geen ander hebben jullie gezorgd voor een top 
tijd voor en tijdens de promotie. Johan, wij waren al snel de geneesheren in 
de jaarclub om iedereen lekker te zieken. Bedankt voor de mooie tochten 
op de Willem en ik ben trots dat je mijn paranimf bent. Rutger, een betere 
collega kan ik me niet wensen. Je schaterlach en humor waren de remedie 
om het onderzoek weer eens te relativeren als dat nodig was. Succes met 
je promotie.
 Lieve ouders, nu ben ik dan eindelijk student af. Bedankt voor alle 
steun en mogelijkheden die jullie mij hebben geboden. Willem mijn toffe 
broertje, onze 2e Thailand reis moeten we maar snel ondernemen. Oma 
Nonna, als geen ander heb je meegeleefd met mij tijdens de studie, vakan-
ties en promotie. Bedankt voor alle kopjes thee, bonbons, de bijzondere 
familieverhalen en oprechte interesse in mij. Hopelijk kan ik je nog een 
lange tijd in goede gezondheid opzoeken. Johanne, wat zal ik zeggen… 
zullen we eens gaan gokken in Las Vegas en daarna surfen op Maui?
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