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Tijdens mijn promotietraject heb ik een groot aantal projecten mogen ondernemen 
die uiteindelijk tot dit proefschrift hebben geleid. Zonder de hulp van een groot aantal 
mensen om mij heen had ik nooit tot dit eind resultaat kunnen komen en was daarnaast 
mijn onderzoeksperiode een stuk minder interessant en leuk geweest. Deze mensen wil 
ik daarom graag bedanken.

Als eerste wil ik alle deelnemers aan mijn onderzoek van harte bedanken. Het ondergaan 
van een dorstproef met zo’n 22 uur geen water of voedsel is pittig. De combinatie met 
voorafgaand onthouding van koffie, nicotine en chocola was voor sommigen echter 
onmenselijk. Toch hebben jullie allemaal doorgezet, super! 

Prof. dr. R.T. Gansevoort, beste Ron. Jouw gedrevenheid, enthousiasme en tomeloze 
inzet is aanstekelijk en medeverantwoordelijk voor de start en succesvolle volbrenging 
van mijn promotietraject. De afgelopen jaren heb je altijd voor voldoende uitdaging 
gezorgd waardoor ik me optimaal kon ontwikkelen. Ik voelde me  serieus genomen 
in mijn werk maar er was ook tijd voor reflectie naast de alledaagse gang van zaken. 
Ik vond in jou een mentor en daar ben ik je dankbaar voor. Onze carrières lijken nu uit 
elkaar te lopen gezien mijn nieuwe baan bij de kindergeneeskunde. Toch hoop ik van 
harte in de toekomst weer te mogen samenwerken.

Prof. dr. C.A.J.M. Gaillard, beste Carlo. Halverwege mijn promotietraject ben jij mijn 
promotor geworden. Jij nam nieuwe ideeën mee en verbreedde mijn kijk op het 
onderzoek. Ik kon altijd bij je aankloppen als ik er niet uit kwam en een derde mening 
nodig had. Dit heb ik als een waardevolle toevoeging van mijn promotietraject ervaren. 

Em. prof. dr. P.E. de Jong, beste Paul. Alhoewel maar gedeeltelijk bij mijn onderzoek 
betrokken geweest  door het emeritaat, je analytische blik en gestructureerde aanpak 
heeft mij een goede start van mijn promotietraject gegeven. Gedurende mijn hele 
onderzoek heb ik gepoogd dit vast te houden. Dank voor je inspiratie. 

Dr. E. Meijer, beste Esther. Bij jou kon ik altijd terecht, zowel voor een luisterend oor als 
voor het nemen van moeilijke beslissingen gedurende mijn promotietraject. Jij was de 
praktische blik die ik af en toe miste en je was bewaker van mijn planning. Je bent een 
geweldig mens vol positiviteit en enthousiasme wat je te allen tijde uitstraalt naar je 
omgeving. Bedankt voor je steun.
The members of the reading committee: prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, prof. dr. P.M.T. 
Deen and prof. dr. H. Birn. I am grateful for the time you took to read and comment upon 
this thesis.
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Graag wil ik alle co-auteurs van mijn manuscripten bedanken voor hun bijdrage en 
de fijne samenwerking. Vanuit het UMCG gaat mijn dank speciaal uit naar de afdeling 
Nefrologie (Stephan Bakker, Casper Franssen en Gerjan Navis), Pathologie (Harry van 
Goor), Klinische chemie (Anneke Muller Kobold) en Endocrinologie (Andre van Beek en  
Robin Dullaart). Uit het Radboud UMC in Nijmegen wil ik graag  Jan van den Brand en 
Jack Wetzels hartelijk bedanken. Ook Lianne Boesten ben ik mijn dank verschuldigd 
voor alle samenwerking. Ik vond het geweldig dat we gebruik mochten maken van jullie 
lab in het IJsselandziekenhuis voor onze proeven. We hebben ons zeer welkom gevoeld. 

Het dierproefonderzoek gepresenteerd in dit proefschrift was voor mij een groot 
avontuur waar veel mensen aan meegeholpen hebben. Prof dr. D.J.M. Peters, best Dorien. 
Bedankt voor de goede samenwerking. Zonder het beschikbaar stellen van de ADPKD 
muizen was dit onderzoek natuurlijk nooit van de grond gekomen. Prof dr. H. van Goor, 
beste Harry. Bedankt voor het wegwijs maken in de wereld van proefdieronderzoek. 
Doordat ik altijd bij jou kon aankloppen heb ik dit project uiteindelijk succesvol weten 
af te ronden. Wouter, bedankt voor alle tips en het beantwoorden van alle vragen. 
Kimberley, bedankt voor het snijden en kleuren van alle coupes, het was een gigantische 
klus. Beste medewerkers van de centrale dienst proefdieren (CDP), met in het bijzonder 
Arie, Juul, Ar en Diana. Bedankt voor alle hulp en gastvrijheid. Natasha en Yasmin, leuk 
dat jullie een studentproject bij mij wilde volgen en bedankt voor het invallen zodat ik 
toch af en toe het dierenlab kon verlaten.

Lieve Esmée, wat bof ik toch dat ik jou tijdens mijn hele promotietraject als goede 
vriendin en collega naast mij mocht hebben. Alweer 6 jaar geleden begonnen wij samen 
in een derdejaars mentorgroep Geneeskunde ter ondersteuning van onze roeicarrière. 
Tijdens ons traject heb ik genoten van onze samenwerking maar ook van de gezelligheid 
met menig koppen thee (later koffie) en chocola. Ik bewonder je om je inzicht, gevoel 
voor detail en boven alles je strakke planning. Jouw pogingen om mij ook wat gevoel 
voor planning bij te brengen heb ik zeer gewaardeerd. Dat wij nu samen deze speciale 
dag mogen vieren vind ik heel bijzonder. Laten we er een geweldig feest van maken!

Mijn paranimfen, Niek en Joost, super dat jullie mij op 2 november willen ondersteunen 
en samen met mij dit bijzondere moment willen vieren. Lieve Niek, de afgelopen jaren 
heb ik veel met je mogen samenwerken en hebben we een hoop lol beleefd. Je harde 
werken en behulpzaamheid zijn bijzonder en hebben me meermalen uit de brand 
geholpen. Ik ga zowel de werkinhoudelijke overlegmomenten als de congresreisjes 
(met als topper Zuid-Afrika) missen! Misschien maar snel weer een een biertje? Lieve 
Joost, je bent mijn kleine maar toch ook grote broer. Je staat altijd voor me klaar 
(inclusief 8 verhuizingen) en je knuffels zijn legendarisch. We zijn zo’n beetje in alles 
het tegenovergestelde en juist daarom waardeer ik je zo. Ik ben trots op je en vind het 
ontzettend leuk dat we dit samen mogen beleven.

dankwoord

D



244

Een belangrijk onderdeel van mijn onderzoeksperiode bestond uit de samenwerking 
met mijn mede-onderzoekers en andere collega’s die gepaard ging met een grote 
hoeveelheid gezelligheid en lol. Pubquizen, volleyballen, BBQ-en, sinterklaas vieren 
en natuurlijk de congresreizen tussendoor. Het was geweldig! Als eerste wil ik mijn 
collega cystenierenonderzoekers bedanken. Wendy, met jou voerde ik mijn eerste 
onderzoek uit en schreef ik mijn eerste manuscript. Een beter begin had ik niet kunnen 
wensen. Bedankt! Lucia, jij was de afgelopen 6 jaar een constante factor. Bedankt voor 
je oprechte interesse, tomeloze support en gezelligheid. Je bent een geweldige mens. 
Marieke en Laura (Harskamp), mede MD-PhD’ers, knabbel en babbel, jullie humor en 
energie is aanstekelijk. Lianne, harde werkster en feestganger, jij maakte de congressen 
ook buiten de congresuren interessant. Edwin, bedankt voor een legendarisch Oxford 
weekend. Jacob, thank you for all your help and thinking outside  the box. I am excited 
to see where your career is heading. Irina, top dat je nu ook bij de cystenierenclan hoort, 
dat gaat vast goedkomen. Khadija en Margreeth, leuk dat ik jullie mocht begeleiden 
tijdens jullie stage wetenschap. Judith, dat gaat helemaal goed komen met je MD-
PhD aanvraag, leuk dat ik daarbij ook nog betrokken kan blijven. Ook onderzoekers 
buiten het cystenierenonderzoek bleken heel leuk te zijn! Elise (statistiek wonder), 
Lyanne (volleybalheld), Michel (leverancier van de snoeppot), Lieneke (theaterbuddy), 
Ferdau, Hanneke, Coby (sportmaatje), Maarten en Maryse, ik vond het super dat ik voor 
korte of langere tijd jullie kamergenoot mocht zijn. Laura (de Vries), gezelligheidsmens, 
leuk dat ik je in San Diego nog wat beter heb mogen leren kennen.  Ook dank aan de 
andere onderzoekers die ik nog niet genoemd heb: Willem, Else, Steef, Tsjitske, Arjan, 
Ineke, Dorien, Maartje, Charlotte (Zuid-Afrika was tof), Michèle, Isidor, Janneke, Jelmer 
(avonturier op het gebied van streetfood), Anne Marijn, Solmaz, Harmke, Annet, Gerald, 
Marco, Wouter, Ilse, Ryanne, Arno, Yusof, António, Suzanne, Jacqueline, Sara en Dineke. 
Beste Roelie, Marian en Dirkina, bedankt voor jullie hulp, inzet en gezelligheid op de 
nierfunctiekamer. Winie en Joline, jullie zijn beide met enige regelmaat mijn reddende 
engels geweest. Bedankt voor alles!

Lieve vrienden, jullie hebben voor de nodige ontspanning naast het onderzoek gezorgd. 
Jessica, mijn grootste supporter, of dat nou in Nederland is of in het buitenland. Bedankt 
voor al je positiviteit, ik ben trots op je. Lieve Goovies, mede-theaterfanatiekelingen, 
bedankt voor alle creativiteit en gezelligheid. Stoom afblazen op de vrijdagavond was 
voor mij een belangrijk onderdeel van de week. Puck, lief huisgenootje (Huize Pubbie!), 
bedankt voor je nuchtere blik op de wereld, de avondjes bankhangen met Masterchef 
en natuurlijk de nodige biertjes in de stad, bij voorkeur samen met onze partner in crime 
Jacqueline. Jacq, jouw enthousiasme is aanstekelijk en je knuffels zijn ongeëvenaard. 
Snel weer een Daltons reünie? Marije, Ellen, Laura, Janneke, Jasper, Carst, Marcel en 
Robert, bedankt voor alle diepgaande gesprekken op zaterdagochtend na een paar 
alcoholische versnaperingen.  EJD ’08, bedankt voor de vriendschap die ook na ons 
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wedstrijdjaar is blijven bestaan. Jullie zijn stuk voor stuk mooie sterke vrouwen. Sanja, 
Elze en Kirsten, ik vond de etentjes met de overgebleven Groningse roeidames top.  
Jammer dat ik nu niet meer in Groningen woon!

Natuurlijk wil ik ook mijn familie bedanken. Lieve Tjerck en Jos, papa en mama, jullie 
hebben me gesteund door dik en dun en stonden altijd voor me klaar. Het samen vieren 
van mijn eerste publicatie en de ritjes naar het dierenlab met de kerst zijn mij goed 
bijgebleven. Bedankt voor een gezonde portie relativering op z’n tijd. Lieve Esther, Ik 
wil je bedanken voor alle keren dat ik mijn hart bij je kon luchten en je klaar stond met 
alle grote zussen raad die ik me maar kon wensen. Lieve Joost, het is een eer dat jij mijn 
paranimf wil zijn. Wat een geluk heb ik toch met zo’n familie. My dearest Rehan, thank 
you so much for your never ending support, positivity and your ability to put things into 
perspective. After all the weekends you were willing to spend in Groningen, I cannot 
wait to start our life together in Amsterdam. You mean the world to me and I love you.
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