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De grootste stap in een promotieonderzoek is het besluit er mee te beginnen. Achteraf is het alsof 

je die dag met een vrijwel lege koff er in een rijdende trein bent terecht gekomen. Als je maar niet 

tussentijds uitstapt, bereik je op zekere dag het eindstation. Onderweg vinden er incidenten plaats die 

de reis bemoeilijken; wisselstoringen, bladeren op de rails, kapotte bovenleidingen, reisziektes, kleine 

ontsporingen of erger en soms lijkt het dan aantrekkelijk ergens onderweg op een tussenstation de 

trein te verlaten. Maar met de steun en hulp van veel medepassagiers is het gelukt het eindstation, in 

de vorm van dit proefschrift, zonder al te veel vertraging te bereiken. Terugkijkend kan ik zeggen van 

de reis genoten te hebben. Zelfs het uitzicht onderweg was erg aangenaam en de koff er is met de vele 

ervaringen en opgedane kennis redelijk gevuld geraakt. Bij deze wil ik daarvoor al mijn medepassagiers 

bedanken.

Ik begin met mijn eerste promotor prof. dr. D. de Zeeuw. Beste Dick, jouw vertrouwen in mij heeft me vaak 

door perioden met onzekerheid over mijn onderzoek heen geholpen. Met name het schouderklopje 

aan het eind van elke promotiebespreking gaf me weer moed en doorzettingsvermogen. Ook stond 

je deur altijd open voor advies. Je inspanningen om mij op weg te helpen in mijn vervolgopleiding 

waardeer ik uitermate. Dank voor dit alles.

Zonder mijn tweede promotor prof. dr. R.H. Henning was ik waarschijnlijk niet eens aan dit 

promotieonderzoek begonnen. Beste Rob, ten tijde van mijn wetenschappelijke stage, waarvan je 

toen nog als dr. Henning mijn begeleider was, heb je me enthousiast gemaakt voor het pre-klinisch 

onderzoek. Ik kan me nog herinneren dat we tot ’s avonds laat aorta experimenten aan het doen waren 

en dat je vertelde dat promoveren was als ‘trouwen in je eentje’. Dat leek mij dat wel wat. Binnenkort ga 

je tijdens je inauguratie als hoogleraar weer ‘trouwen in je eentje’ maar nu voor gevorderden. Ik wil je 

hartelijk bedanken voor je onuitputtelijk enthousiasme. Ook als mijn data even niet zo rooskleurig leken, 

wist jij er altijd weer een hoogst interessante draai aan te geven. Zelfs in het weekend, ’s avonds en in 

de vakanties kon je altijd een gaatje vinden om mijn stukken van uitermate behulpzaam commentaar 

te voorzien. Mijn dank daarvoor! 

Bij het voltooien van een proefschrift is een goede co-promotor onontbeerlijk. Gelukkig heb ik die 

gevonden dr. R.P.E. van Dokkum. Beste Richard, omdat ik graag proefdieronderzoek wilde doen, 

kwam ik via Rob bij jou terecht. Onze gezamelijke liefde voor paarden schiep al snel een band. Veel 

experimenten hebben we samen opgezet en uitgevoerd. Ik kan me nog herinneren dat we in het 

weekend samen de ratjes moesten spuiten. Je was als coach vanachter je bureau onmisbaar in het 

geheel. Ontelbare versies van alle manuscripten zijn de revue gepasseerd en aangezien mijn Drengels 

in het begin nog wel wat correctie kon gebruiken heb je bergen werk verzet.   

I would like to thank prof. dr. Eberhart Ritz for the thorough and critical judgement of my thesis. 

Prof. dr. F.G.M. Russel en prof. dr. D.J. van Veldhuisen, hartelijk dank voor de snelle en kritische 

beoordeling van dit proefschrift.

In twee jaar zoveel experimenten uitvoeren dat er een proefschrift uit voort kan komen lukt je niet 

zonder vakkundige ondersteuning. Als eerste wil ik mijn steun en toeverlaat binnen het onderzoek Alex 
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Kluppel bedanken. Ik zou niet weten hoeveel uren wij tegenover elkaar hebben gezeten in het CDL en 

op het PDU. Ik kon dan ook uitermate gecompliceerde en langdurige protocollen bedenken, waardoor 

het voorkwam dat we van 7 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds met de experimenten bezig waren. 

Elke dag kwam je echter weer vol enthousiasme aanzetten, we kunnen daar allemaal een voorbeeld 

aan nemen. Ik heb veel plezier beleefd aan de eindeloze gesprekken over allerhande zaken. En jij bent 

natuurlijk de eerste die me heeft leren opereren! Ook Azuwerus van Buiten was onmisbaar. Hoewel 

helaas geen aorta experiment in mijn proefschrift is beland, hebben we samen talloze prepareer- en 

pipetteersessies gehouden. Bianca Meijeringh, jou wil ik bedanken voor de infarcten die je voor mijn 

experimenten hebt gezet. Het viel niet altijd mee met je zwangere buik aan de operatietafel, maar het 

lukte je toch altijd. Jacko Duker, hartelijk dank voor alle hulp die je me hebt geboden op het analytische 

lab. Het liefst werkte ik op jouw lab, want daar was het altijd opgeruimd en schoon. Jouw expertise op 

het gebied van analytische bepalingen hebben me met name geholpen de lisinopril bepaling op te 

zetten. Ook Janneke van der Wal bedank ik voor de ontelbare proteïnurie bepalingen en de vele ACE 

activiteitsmetingen. Dat geldt ook voor Ceciel Deelman. Zonder jou had ik de lisinopril bepalingen nooit 

kunnen doen. Al werden we soms samen depressief van alle keren dat er iets mis ging bij de lisinopril 

bepaling, het is ons toch gelukt! Maaike Goris, bedankt voor je hulp bij de histologische kleuringen. 

Marry Duin, tot wanhoop toe heb je testjes gedaan voor de ACE expressie, hartelijk dank daarvoor. 

Monsters kunnen zich soms wonderlijk gedragen… Zonder ondersteuning van Alexandra Doeglas, 

Ardy Kuperus en Ellen la Bastide (die altijd de deur van de baas bewaakten) was het onderzoek een 

stuk lastiger geweest, bedankt voor jullie secretariële hulp. Jan van den Akker, hartelijk dank voor het 

op pijl houden van mijn fi nanciën, waarvan de uitgaven soms deden lijken alsof mijn kostenplaats een 

bodemloze put was. Wessel Sloof, hartelijk dank voor de hulp bij mijn computer en de problemen met 

PDA en XP-uitrol. Alle mensen van de Klinische Farmacologie die ik niet genoemd heb, wil ik bedanken 

voor de fi jne tijd. 

Ook buiten de Klinische Farmacologie hebben veel mensen bijgedragen aan mijn onderzoek. Van 

de afdeling Pharmacokinetics and Drug Delivery wil ik dr. J. Prakash, dr R. J. Kok, dr. F. Molenaar en 

dhr. J. Visser bedanken voor alle hulp bij het onderzoek naar de eff ecten van captopril-lysozym conjugaat 

in nierfalen. Wouter Eijkelkamp, hartelijk dank voor al je hulp bij het uitvoeren en opschrijven van ons 

gezamelijke onderzoek. Dr. H.L. Hillege, beste Hans, bedankt voor je adviezen omtrent de voor mij 

soms gecomliceerde statistiek. Dr. H. van Goor van de afdeling Pathologie, beste Harry, zonder jouw 

expertise op het gebied van de histologie van de nier was het me niet gelukt de soms ver rijkende 

vragen van de reviewers te beantwoorden. Mijn mooiste artikel heb ik zeker ook aan jou te danken. 

Super dat je altijd voor me klaar stond! De medewerkers van het pathologielab wil ik bedankten 

voor de ontelbare weefselblokjes die ze doorgevoerd hebben. Hans Vos, bedankt voor je hulp op het 

histologielab en de mogelijkheid mijn coupes op de morfometer te scoren. De mensen van het routine 

analytisch lab van het UMCG wil ik bedanken voor de vele kreatinine bepalingen. Dr. A.P. Bruins, Annie 

van Dam en Margot Jeronimus bedankt voor het geduld waarmee jullie mijn lisinopril bepalingen op 

de massaspectrometer hebben uitgevoerd. 

The studies describing the use of experimental drugs would not have been possible without the 

help and support of several pharmaceutical companies. Within these companies, specifi c persons 
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have made these studies possible. I would like to thank dr. S. Schäfer, dr. M. Gerl, and dr. W. Linz from 

Sanofi -Aventis for the fruitful cooperation in the experiments with AVE7688. Dr. D. Thormählen from 

Solvay Pharmaceuticals for the opportunity to perform the experiment with SLV306, and dr. A. Tahara 

from Astellas Pharma (former Yamanouchi) for your work on the project with YM218.

De gezelligste coupé in de trein was natuurlijk die van mijn mede AIO’s. Als eerste natuurlijk de dames 

van het ‘Kippenhok’. Zij hebben er voor gezorgd dat ik nooit met tegenzin naar mijn werk ben gegaan. 

Ventileren aan je collega’s is erg belangrijk en ik heb het getroff en met 3 uitstekende ‘afzuigkappen’. 

Lieve Mirjam, zonder jou was het voltooien van dit proefschrift misschien nooit gelukt. De ‘deur dicht’ 

momentjes waren meer dan nodig om zo nu en dan de frustraties even van ons af te praten. Met 

jou dicht bij me als paranimf tijdens de verdediging moet het helemaal goed komen! Bernadet, de 

momenten dat je midden in de puinhoop die je je bureau noemde naast mij zat waren schaars, meestal 

was je hard aan het werk op het lab. Toch was je een echt kamergenootje en met name tijdens de AIO 

weekenden, als we wat meer tijd hadden om te kletsen, vond ik het erg gezellig met je. Ying, hartelijk 

dank dat ik je ‘groep’ mocht lenen... Naast het ‘Kippenhok’ heb je op de KF de ‘grote AIO kamer’. Die 

kamer is voor mij weer onder te verdelen in de oude en de nieuwe garde. De oude garde: Els, ooit 

begon ik op jouw project, dat was zo leuk dat ik bleef. Bart, superbedankt voor je vriendschap (en de 

correcties vanuit Canada...) Annemarieke, Frankfurt lijk niet zo ver van Groningen te liggen.... Maria, 

ik hoop dat we binnenkort ook in de witte jassen collega’s zijn!! Bedankt voor je gezelligheid tijdens 

de avonden en de weekenden op de KF. Erik, als ik ooit een cardioloog nodig heb, kom ik bij jou! Pas 

je goed op mijn nimfj e? Ze werkt te hard! Peter, het Slowaakse ijshockey team doet me nog steeds 

aan jou denken. Cheng, I don’t know whether you belong to the old or to the new AIO’s, but you are 

the stable factor in the big AIO room. Van de nieuwe garde wil ik Irma, Iryna, Haang, Hisko, Nadir en 

Hiddo bedanken. Hiddo, met jouw komst ging het kippenhok ten gronde maar ik vond het gezellig 

dat je nog even achter me zat. Met de heren van de cardiologie, was het ook vaak gezellig. Peter, Erik, 

Daan, Bas, Pim en Rik, met name Berlijn en Terschelling waren een regelrecht succes. Anton, natuurlijk 

geen AIO maar post-doc, toch pas je naar mijn mening in dit rijtje thuis qua genoten gezelligheid, 

veel geluk de komende tijd. Mirjan, Andrea, Inge, Titia, Mineke, Femke, Rutger, Jacolien, Martin, Auke, 

Jarir, Folkert, Nienke, Akin en Martine bedankt voor alle gezelligheid in Philadelphia, San Diego en 

ons koude kikkerlandje tijdens de Nefrologiedagen. Een plekje met een gouden randje verdienen de 

studenten die mij enorm hebben geholpen tijdens mijn onderzoek: Corine, Florian, Menje, Valerie en 

Nynke;  geweldig wat jullie hebben gedaan! 

Mijn tweede thuis is voor geruime tijd het Centraal Proefdier Laboratorium geweest. Ik wil de mensen 

daar hartelijk danken voor alle hulp en met name Yvonne en Sylvia  voor de zorg over mijn witte 

vriendjes. Want dat waren het toch voor mij. Al is proefdieronderzoek uitvoeren niet leuk voor de 

dieren, ik heb er veel plezier aan beleefd zoveel tijd met zulke leuke diertjes door te brengen. 

Als MD/PhD student betekent het dat de helft van de duur van je promotietraject ook bestaat uit 

co-schappen. Ik had het in het UMCG niet beter kunnen treff en met mijn co-maatjes! Lichting december 

2005: hartelijk dank voor de fi jne tijd! Liza, ik vind het erg leuk dat ik een deel van mijn proefschrift met 

jou geschreven heb en ook vaak naast je zit in de witte doktersjas. Ik zal nooit vergeten hoe je was in 



157

nachtelijke Philadelphia schaterlachend in een vaag Indisch hotel; dat maakte de pareltjes meer dan 

goed.... Annegriet, fi jn dat ik in jou een mede ‘non-fashion-addict’  vond. Bedankt voor het overhalen 

tot alle gezellige wijntjes die ik met je genuttigd heb. Lucy, Kariena en Rutger, fi jn dat jullie er waren 

in het begin, toen alles nog nieuw was. Leendert en Janneke elk jaar een weekendje Schier? Jeroen, je 

was een geweldige kaak-co. Ik hoop je nog vaak te zien samen met Willemijn. Ook wil ik de dames van 

het Bureau Klinische Fase bedanken dat ze alle keren aan mijn onmogelijke roosterwensen, die ook elk 

moment weer konden veranderen, gehoor wilden geven.   

Ik weet nog goed dat Dick in een van onze eerste gesprekken vroeg of ik wel een stabiele thuissituatie 

had, want alleen dan kon ik volgens hem dit promotieonderzoek aan. Mijn vriendinnen en vrienden 

maakten mijn thuissituatie stabiel. Lieve Judith, vanaf dag één in Groningen op de trappen van het UCF 

ben jij mijn beste vriendinnetje. Lief en leed hebben we gedeeld gedurende de jaren. Wie beter dan 

jij kan mijn paranimf zijn? Bedankt dat je er bent.... Lieve Cindy, bedankt voor alle gezellige avonden 

wanneer ik even mijn onderzoek kon vergeten. Marije, Judith, Joantien, Marit, Jorunn, Joke, Machteld 

en Louke, bedankt voor jullie vriendschap en interesse. Ik hoop dat we elkaar nog vele jaren mogen 

zien. Anton en Durkje: Lefkas, Californië, Cuba dit jaar en wat volgt nog meer? Chirurgie, urologie, 

tandheelkunde en huisartsgeneeskunde; elkaar aftroeven met het kokerellen; ik hoop dat dit nog jaren 

zo doorgaat.  Aarnoud bedankt voor je modelpromotie en -proefschrift.

Mijn andere stabiele factor is natuurlijk mijn familie. Lieve papa en mama, een groot deel van hoe ik 

geworden ben heb ik aan jullie te danken: nieuwsgierig zijn naar je omgeving, niets als onmogelijk 

bestempelen en doorzettingsvermogen tot het uiterste te gaan, zijn de belangrijkste zaken die 

jullie me hebben bij gebracht. De interesse voor de wetenschap heb ik niet van een vreemde, dat 

is me thuis met de paplepel ingegoten. Maar nu het proefschrift af is, hoop ik meer tijd te hebben 

om met jullie, thuis in Buinerveen, te genieten van onze gezamenlijke hobby: onze Friese paarden. 

Mijn broers Kristiaan en Roeland, dierendokter en autodokter, hartelijk dank voor het feit dat jullie 

mij als jullie jongere zusje altijd serieus hebben genomen, zodat ook ik kon leren timmeren, zagen, 

verven en sleutelen. Technische vaardigheden die mij zeer van pas zijn gekomen. Daarbij hebben jullie 

problemen aangaande poezen en auto’s altijd voor mij opgelost. Mirjam Ruesink, schoonzusje in spé, 

hartelijk dank voor de geweldige wijze waarop je het proefschrift hebt vormgegeven. Je bent een kei 

in je werk!! Mijn andere schoonzusjes en zwager in spé, Alice van Iersel, Judith Dietvorst en Richard 

Cozijnsen bedankt voor jullie gezelligheid en afl eiding. Roely en Peter Dietvorst, de interesse en steun 

door de jaren heen vond ik erg fi jn.

Lieve Dimitri, van alle belangrijke mensen die ik genoemd heb, ben jij mijn favoriete reisgenoot. Was 

dit proefschrift voor mij een eindstation, voor ons samen is het slechts een tussenstation: ik hoop dat 

er nog vele mooie hoogtepunten op onze reis zullen volgen. Samen kunnen we de hele wereld aan! 

Jij bent mijn rots en ik hou van je...
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