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Dankwoord

Promoveren is groeien. Ik wil de volgende mensen bedanken voor dit groeiproces, waarin zij 

allen hun vertrouwen in mij hebben getoond.

Ten eerste bedank ik alle deelnemers, die aan het PREVEND onderzoek hebben deelgenomen. 

Dankzij u mag ik mijn proefschrift verdedigen in de prachtige aula van het Academiegebouw 

te Groningen. Ondanks dat het contact minder persoonlijk is dan in een klein onderzoek heb ik 

genoten van de verscheidenheid aan verhalen en interesses.

Mijn eerste promotor, professor de Zeeuw. Beste Dick, je directheid, openheid en enthousiasme 

zijn die ingrediënten geweest, waardoor ik de laatste 2 jaar een enorme groeispurt heb kunnen 

doormaken, conform de voor mij gevleugelde uitspraak: ‘A slow starter, a hard finisher’. Ondanks 

dat ik soms teveel hooi op mijn vork nam, heb je mij voldoende vrij gelaten in de dingen die ik 

wilde doen. Je wetenschappelijke kunde heeft gezorgd voor heldere vraagstellingen, de juiste 

presentatie van de resultaten en scherpe discussies.

Professor Gans, mijn tweede promotor, Uw visie en het inzichtelijk maken van het begrip 

‘conceptueel denken’ hebben geleid tot een solide proefschrift. Tevens heeft uw kritische 

houding mij gesterkt in het maken van bewuste, en voor mij juiste keuzes.

Professor de Jong, beste Paul, bedankt voor de kansen en de ruimte, die je me hebt geboden 

binnen het PREVEND onderzoek. Ik ben weinig origineel als ik noem dat je visie, concreetheid 

en helderheid die eigenschappen zijn, die maken dat jonge onderzoekers degelijk onderzoek 

kunnen verrichten.

Dan mijn directe begeleiders, co-promotoren doctor Hillege en doctor Bakker. Beste 

Hans, schepper van orde in de chaos van getallen, statistische syntaxiszen en Babylonische 

spraakverwarringen tussen artsen en statistici. Jouw tijd, geduld en passie hebben geleid tot 

een, zoals jij dat noemt, robuuste weergave van de resultaten. Beste Stephan, verheugd ben 

ik vanwege het feit dat ik de eerste onderzoeker mag zijn, die onder jouw naam promoveert. 

De ontspannen sfeer die je uitstraalt en het immense geduld dat je met mij hebt gehad zijn 

belangrijk geweest voor het stroomlijnen en tot in detail uitwerken van de hoofdstukken. Hans 

en Stephan, met jullie was meestal tijd voor de nodige humor en relativering, waarvoor dank 

en waardering.

 

I would like to thank all members of the reading committee for the evaluation of the manuscript 

and their willingness to participate in the defense of my thesis.
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Beste assistenten, jullie waren er al veel eerder dan ik. Zonder jullie apart te noemen, want jullie 

waren met veel, wil ik jullie allemaal bedanken voor de enorme inzet en precieze manier van 

werken. De PREVEND-uitjes zal ik nooit vergeten.

Beste Jacobien, van kamergenoot tot goede vriendin, une bonne histoire. Jouw enorme door-

zettingsvermogen, werklust en kracht, afgewisseld met ontspanning, humor en initiatieven 

tot van alles en nog wat maken het tot een eer dat jij mijn paranimf wilt zijn. Vive la liberté. 

Beste Folkert, van mede-Ajacied tot Bourgondiër, van luie donder tot harde werker, van laks tot 

scherpzinnig, ik heb het allemaal van dichtbij mogen meemaken. En ik heb ervan genoten. Ons 

uitje naar de ‘De Vliegende Panters’ was top, een uiting van de goede sfeer op ‘onze’ kamer!

Collegae, barbecuelieden, ASN-gangers, dierentuinbezoekers, hotelkamergenoten, mede 

onderzoekers, jullie zijn de absolute reden dat mijn verblijf in ‘het academische’ tot een toptijd 

is ge-worden. De urenlange discussies over het leven, over zelfreflectie en frustraties, maar 

bovenal de positieve humor en uitstraling, ik heb het allemaal mogen delen: Jorden (psycho-

logizer en meer), Peter (meer dan auto’s), Liffert (ontdekker van de opera), Goos, Menno, Henk, 

Inge & Titia & Martin, Ester, Folkert, Arnold en Lies. Maar ook de mensen van de vakgroep 

nefrologie, met name Ron (Fauré is prachtig) en Gerjan (je ideeën en motivatie), bedankt!

Winie de Jonge en Rieta Graler, bakens voor alle onderzoekers op de afdeling nefrologie, bedankt 

voor de gesprekken en broodnodig hulp voor de laatste loodjes, ook toen ik al in Deventer was. 

Alexandra Doeglas en Ardy Kuperus, bakens van de vakgroep klinische farmacologie, wil ik in 

deze context ook bedanken. 

Speciaal wil ik ook Rob Bieringa, Marco Assman en Corine Baljé-Volkers bedanken. Immers, zonder 

solide datamanagement en statistische input is elk epidemiologisch onderzoek gedoemd te 

mislukken. De ontvangst op de TCC was immer aangenaam.

Hans Burgerhof wilde ik bedanken voor zijn statistische inbreng en expertise, wat onder 

andere heeft geleid tot de resultaten in hoofdstuk 3. Jouw didactische gave heeft geleid tot in-

zicht in dit vakgebied.

Arie van Roon wil ik bedanken voor de snelle begeleiding van alle technische sores op 

de PREVEND-poli. Wij zijn geworden tot experts in het onttrekken van portapres- en bio-

impedeantiedata, omvangrijk en ongeëvenaard. Bewondering heb ik voor het coördinerend 

vermogen van Jacko Duker.

Susan, Christiane, Auke en Jacolien, succes met jullie werkzaamheden bij PREVEND. Volker en 
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Ellen, SALUT! Wij zien elkaar snel weer.

Vele vrienden zijn verantwoordelijk geweest voor de broodnodige ontspanning tijdens mijn 

promotieperiode. Harbrandt, een marathon hebben we nog niet gelopen. Misschien moeten 

we eerst maar eens een halve proberen. Geweldig was het om sportieve passies te delen zoals 

zwemmen en atletiek, waaronder ik urenlange potjes poolen ook durf te rekenen. Jouw humor en 

positieve energie maken het tot een eer dat jij mijn paranimf wilt zijn. 

Muziek begint waar verstand eindigt. Cedric, Luc en Mike, het was fantastisch om met 

jullie samen te spelen in Kopieraait. Ook heb ik genoten van de lange, erg gezellige pauzes en 

bargelegenheden, waarbij alle levensvragen wel zo’n beetje aan bod zijn geweest. Dat het slechts 

tot 1 optreden heeft geleid op het promotiefeest van Mike ligt meer aan mij.

Ten slotte, mijn familie, we krijgen opnieuw de kans om iets moois met elkaar te vieren. Mirjam, 

lieve zus, ik ben erg trots op je. Rogier, ik ben elke dag blij, vooral als we bij elkaar zijn, dat jij 

met mijn zus getrouwd bent. Lieve papa en mama, het vertrouwen wat jullie in mij hebben is 

grenzeloos. Ik geloof in de dingen die, welke jullie mij hebben geleerd. Ik draag jullie allen in mijn 

hart.






