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It’s a wrap! Deze woorden markeren het begin van het einde van een 
indrukwekkende promotieperiode van drieënhalf jaar bij de afdelingen 
Interne Geneeskunde (Nefrologie) en Laboratoriumgeneeskunde van het 
UMCG. Een periode waarin het niet altijd even gemakkelijk was om door te 
zetten, maar ook een periode waarin door onmisbare bijdragen van allen die 
hieronder direct en indirect genoemd zullen worden, volharden telkens, op 
hele verschillende manieren, werd beloond. 

Allereerst de persoon die vanaf het begin tot het eind een sleutelrol in mijn 
promotietraject heeft vervuld, mijn eerste promotor prof. dr. S.J.L. Bakker. 
Beste Stephan, ik weet nog als de dag van gisteren dat je mij tijdens ons eerste 
overleg wist te enthousiasmeren over klinisch-epidemiologisch onderzoek. 
Hoewel ik in de eerste instantie op zoek was naar een fundamenteel 
onderzoeksproject, wist jij mij met overtuigende argumenten en vooral 
met je humor en je bekende glimlach ertoe te bewegen toch te kiezen voor 
jouw project met het initiële doel de mogelijke rol(len) van sulfaat in onze 
fysiologie te verhelderen. Terugblikkend op de afgelopen jaren, is er niet 
één moment geweest waarop ik spijt heb gehad van die keuze. Je gaf mij de 
volledige ruimte om mijzelf te ontwikkelen en je stimuleerde me actief om 
daar te komen waar ik wilde. Als een van de meest optimistische mensen die 
ik ken, stond je altijd klaar wanneer ik je hulp nodig had en dacht je daarbij 
altijd in out-of-the-box oplossingen in plaats van in problemen. Belangrijker 
nog, je bent zeer begaan met al jouw promovendi en niet-promovendi, iets 
wat ik altijd zeer heb gewaardeerd en bewonderd. Bedankt voor elke minuut 
die je in mijn ontwikkeling hebt gestoken, ik had me geen betere begeleider 
kunnen wensen. 

Dan prof. dr. I.P. Kema. Beste Ido, hoewel we elkaar in het begin van 
mijn promotieperiode niet veel hebben gesproken, heb je je achter de 
schermen op vele vlakken ingezet om tegemoet te komen aan mijn wensen 
op het laboratoriumgebied. Mede door jouw inspanningen heb ik mijn 
promotieperiode optimaal kunnen benutten om analytische ervaring op te 
doen en mijn kennis van de klinische chemie te vergroten. Tegenwoordig, 
als mijn opleider, is ons contact geïntensiveerd en ben je altijd bereid om 
mij, waar nodig, te ondersteunen en richting te geven. Jouw vertrouwen in 
mij als promovendus is van onschatbare waarde geweest, ontzettend bedankt 
hiervoor.

Prof. dr. M.L. Eggersdorfer, dear Manfred, thank you for your positive and 
stimulating comments throughout my PhD. Even though our busy schedules 
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and the physical distance between our offices limited the number of meetings, 
the discussions we had were very much appreciated. I look forward to a long 
and fruitful collaboration.

To all the members of the assessment committee, prof. dr. P.M. Ueland, prof. 
dr. P.M. ter Wee, and prof. dr. P. Heeringa, thank you for the time and efforts 
you have put in assessing my thesis.

Graag bedank ik alle co-auteurs voor hun bijdrage(n) aan de studies die we 
hebben uitgevoerd. Beste Monica, de snelheid waarmee jij output genereert 
is verbazingwekkend hoog. Bedankt voor de zeer prettige samenwerking 
in de totstandkoming van onze studie naar vitaminen en mineralen bij FM 
en CVS patiënten. Prof. dr. C.A.J.M. Gaillard, beste Carlo, bedankt voor 
je overzichtelijke en heldere commentaar waarmee je, in tijden van chaos, 
orde wist te scheppen. Prof. dr. D.J. Touw, beste Daan, jouw advies om voor 
een onderzoeksproject contact op te nemen met prof. Bischoff heeft mij 
uiteindelijk in contact doen komen met mijn huidige promotoren. Bedankt 
voor dit geweldige advies, en voor je bijdrage aan ons manuscript over 
vitamine B6 in de PREVEND studie.

Van groot belang voor mijn promotieonderzoek, zijn de inspanningen van 
enkele studenten geweest. Beste Adrian, jij bent zonder twijfel een van de 
grootste talenten die ik gedurende mijn promotietijd voorbij heb zien 
komen. Met je ongeëvenaarde doorzettingskracht en vermogen tot logisch 
redeneren, had je in no-time meerdere analyses op poten gezet, duizenden 
monsters geanalyseerd én een topmanuscript geschreven. Het was mij een 
waar genoegen om met je samen te mogen werken. Beste Nando en Luut, 
bedankt voor jullie inzet en resultaten bij het opzetten en valideren van de 
bepalingen van kynurenines en carnitines.

Mijn collega-promovendi van het lab, wat ben ik blij dat ik uiteindelijk 
bij zulke fijne mensen in de kamer ben komen te zitten. Al het lief en leed 
hebben we gedeeld en mede hierdoor is zijn we door de jaren heen meer dan 
alleen collega’s geworden. Martijn, de rots in de branding, ondanks je drukke 
en veeleisende agenda stond je altijd open voor vragen en was je, zonder 
uitzondering, bereid om te helpen. Zonder jouw uitstekende begeleiding 
op het lab en hulp bij het frustrerende programma R, was ik bij lange na 
niet zo ver gekomen met bepaalde projecten. Heel erg bedankt voor de fijne 
samenwerking en ik hoop van harte dat we deze in de toekomst voort kunnen 
zetten. Ilse en Eline, wat hebben we veel gelachen samen. Sterkte met de laatste 
loodjes van het promoveren en heel veel succes met jullie nieuwe banen. Anna, 
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bedankt voor de leuke congresbezoeken samen en voor gestructureerde 
aanpak van de studenten die we samen hebben mogen begeleiden. Het 
gaat helemaal goed komen met de projecten. Carolien en Mark, de nieuwe 
generatie lab-promovendi, veel succes met jullie onderzoeken. 

Dan de onuitputtelijke motor van het wetenschappelijk onderzoek binnen de 
afdeling Nefrologie: de Nefronerds. Een grote en leuke groep promovendi en 
post docs die op bijna elke vraag wel het goede antwoord weet te geven. Van 
borrels en sinterklaasvieringen, tot congresbezoeken en gezellige lunches, het 
was een erg plezierige tijd met jullie. Michèle, mijn koffiepartner in crime, de 
werkuren die je maakt en het tempo waarmee jij wetenschappelijke output 
produceert, zijn zeer bewonderenswaardig. We zijn begonnen als collega’s en 
geëindigd als vrienden, en er is geen twijfel over mogelijk dat wij op het gebied 
van onderzoek nog veel samen zullen doen. Coby, mijn dinermaatje in het 
UMCG, wat kunnen we samen toch heerlijk klagen over alle moeilijk dingen 
in het leven. Bedankt voor het bieden van een luisterend oor wanneer ik het 
zo nodig had. Ik kijk uit naar de toekomstige etentjes (meer chocotorta!), 
congresbezoeken en je promotie;). Laura, voor het gemak schaar ik je nog 
even onder de Nefronerds, het was mij een genoegen om met zo’n lieve en 
attente collega te mogen samenwerken. Bedankt voor alle hulp en credits 
die je mij, soms écht ten onrechte, hebt gegeven. Daarnaast wil ik graag de 
nog niet genoemde (ex-)leden van het Nefro-team in willekeurige volgorde 
bedanken: Anne, Arno, Chris, Christina, Dineke, Harmke, Janneke, Lyanne, 
Lianne, Maarten, Marieke, Maryse, Nicole, Niek, Jelmer, Rosa, Sophie, 
Suzanne, Willem, Gerald, Wouter, Yusof, Charlotte, Antonio, Else, Arwin, 
Dion, Judith, Felix, Mariana, Joëlle, Rianne, Laura en Marco. En als laatste, 
maar zeker niet de minst belangrijke, Joline (met mijn eeuwige verwarring 
over de manier waarop declaraties moeten worden gedeclareerd, hoef je 
gelukkig niet meer te dealen) en Winie: bedankt voor alles!

In januari van dit jaar ben ik bij het Klinisch Chemisch Laboratorium van 
het Isala Ziekenhuis in Zwolle begonnen aan een volgend hoofdstuk in mijn 
leven. Beste collega’s van het KCL, bedankt voor het warme welkom en de 
gezellige en leerzame periode van de afgelopen maanden. Bert en Robbert, 
bedankt dat jullie mij de ruimte hebben gegeven om naast de opleiding 
aan mijn proefschrift te werken. Karen en Gijs, van jullie indrukwekkende 
inhoudelijke kennis van de klinische chemie kan ik op dit moment alleen 
maar dromen. Bedankt dat jullie altijd bereid waren deze met mij te delen.
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Gedurende mijn promotie heb ik op vele momenten geleund op de kennis en 
expertise van de klinisch chemici (KC’s) en analisten van het laboratorium 
van het UMCG. Allereerst de klinisch chemici (i.o.). Lieve Ineke, van 
farmacie via promotieonderzoek bij de Nefrologie tot de opleiding tot KC, we 
hebben precies dezelfde weg afgelegd en gaandeweg een mooie vriendschap 
opgebouwd. Bedankt voor je uitstekende begeleiding op statistiekgebied en 
onze gezellige koffies (met onze Italiaanse grote vriend) samen. Beste Jenny, 
bedankt voor het meedenken bij moeilijke vraagstukken en voor je energieke 
en doortastende aanpak van de zaken rondom onze projecten. Beste Rebecca, 
wat hebben we veel tegenslagen moeten verduren bij het opzetten van de 
bepaling voor 3-HIA/MMC/SC. Desalniettemin waren onze overleggen 
altijd erg positief en prettig. Bedankt voor je tijd en hulp. Joyce, wat fijn dat 
je ondanks je drukke agenda tijd wil maken voor casuïstiekbesprekingen. We 
gaan deze leerzame (en gezellige) besprekingen sowieso in stand houden! 
Kees, de man die zelden langer dan 30 minuten achter zijn bureau lijkt te 
zitten, nog even en dan mag je me alles bijbrengen van de hematologie, ik 
heb er zin in! Aan alle KC’s, ik kijk uit naar een plezierige samenwerking de 
komende jaren, waarin ik hoop nog heel veel van jullie te mogen leren! 

Een bijzondere band heb ik door de jaren heen ontwikkeld met het team 
van het laboratorium Bijzondere Chemie, waar ik met veel plezier ontelbare 
dagen heb doorgebracht om de vele monsters te analyseren op vitamine B6, 
kynurenines, cortisol...wat niet? Dorothea, Claude, Paul (de man van de 
pipetteerrobot), Herman (altijd vol verhalen over reizen en tompoucen), 
Henk, Jasper en Twan, jullie hulp bij de coördinatie en uitvoering van de 
analyses is onmisbaar geweest, bedankt hiervoor. Van het laboratorium 
Algemene Chemie, beste Jeltsje, je was altijd erg specifiek in hoe en wanneer 
je de monsters aangeleverd wilde worden, en o wee als er men daarvan 
afweek. Zonder jouw harde werken, hadden we vele deadlines nooit gehaald. 
Bedankt voor je weergaloze inzet! Verder, Theo en Pim van het laboratorium 
Metabole Ziekten, dank voor jullie hulp bij de verschillende projecten die we 
samen hebben mogen uitvoeren. Janneke en Mariska, geweldig hoe jullie de 
toestroom aan en zaken rondom studenten zo goed weten te coördineren. 
Lieve Rita en Liesbeth, de duizendpoten van Laboratoriumgeneeskunde 
op logistiek gebied, bedankt voor het in goede banen leiden van zoveel 
verschillende administratieve zaken.

Dan mijn geweldige vrienden, die, no matter what, altijd hebben klaar 
gestaan voor mij. Beste Adrie, Addieeee, onze vriendschap is ontstaan in de 
eerste klas van de middelbare school en sindsdien hebben we talloze mooie 
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momenten meegemaakt. Van de enorme wachtrijen (en daarbij behorende 
klaagzangen) in New York City tot de broodnodige Illy koffies in Toscane, 
elke reis die we samen hebben gemaakt was onvergetelijk (en altijd een 
welkome afwisseling op ons dagelijks leven). Bedankt voor alle steun, plezier 
en ontspanning die je me hebt gegeven. Beste Jeroen, de tijd met jou kan ik in 
drie woorden samenvatten: lachen, gieren, brullen. Met je gevatte grappen en 
opmerkingen weet je me elke keer verbaal klem te zetten, zó vervelend, maar 
ook leerzaam. Ontzettend bedankt voor alles wat je voor me hebt betekend 
afgelopen tijd. Lieve Denise, wat heb ik genoten van onze koffiemomenten 
en etentjes samen. Bedankt daarvoor. Enne, het gaat ongetwijfeld helemaal 
goed komen met je promotie en je carrière! Pegah en Hamid, onze liebjes op 
wie ik zo trots ben, bedankt voor al jullie lieve, motiverende en relativerende 
woorden. Ik hoop dat we op onze volgende reis naar Berlijn Viktor wél gaan 
vinden!

Roekoe! Lieve Ryanne, een van mijn paranimfen to the rescue, wat ben ik blij 
dat we elkaar op de Kidney Foundation Winter School hebben leren kennen. 
Vanaf moment één vond ik je geweldig. De welbekende krakende queenie, 
de graaiende zwerver, een weggewaaid zolderraam, dit is slecht een kleine 
greep uit de bijzondere dingen die we hebben meegemaakt; ik kan dan ook 
volmondig zeggen dat geen moment met je saai is geweest! Bedankt voor je 
constante stroom aan supergrappige opmerkingen en dat je mij bij wilt staan 
op deze langverwachte dag. 

Onmisbaar zijn ook de stabiele basis en steun geweest die ik heb mogen 
ontvangen van mijn lieve familie en schoonfamilie; ik mag mijn handen 
dichtknijpen met zo’n liefdevolle omgeving. Ongelofelijk bedankt! Mama en 
Tea, de allerbeste moeder en zusje die iemand zich kan wensen, jullie weten 
heel goed hoe belangrijk jullie voor zijn voor mij en hoe dankbaar ik jullie 
ben voor alles, dus ik zal het hier kort houden. Volim vas naj-naj-najviše na 
svjetu! 

Allerliefste Emilio, mijn steun en toeverlaat, ook jij weet dondersgoed hoe 
blij ik met je ben. Je bent zonder twijfel het beste dat me is overkomen in 
de afgelopen jaren. De vastberadenheid en moed waarmee je, ondanks mijn 
incidentele koppigheid, egoïsme en desinteresse, vecht voor ons samenzijn, 
zijn hartverwarmend en tevens eigenschappen waar ik heel erg naar opkijk. 
Moja ljubavi, ik houd ontzettend veel van je en kijk uit naar een leven samen 
met jou!  

Isidor
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