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Beste lezer/dear reader,

Inmiddels vijf jaar geleden heb ik mogen beginnen aan een promotietraject waarvan u het 

eindresultaat voor u ziet. Tijdens dit traject heb ik met velen mogen samenwerken. Van deze 

bijzondere, leuke, slimme, vriendelijke en inspirerende mensen zou ik graag een paar in het 

bijzonder willen benoemen. Maar allereerst wil ik graag alle levende nierdonoren bedanken 

voor hun levensreddende gift aan een ziek persoon. Ik hoop dat ik met mijn proefschrift een 

stukje mag bijdragen aan het welzijn van jullie en de mensen die het geluk hebben gehad 

om een nier van jullie te hebben mogen ontvangen. In het bijzonder wil ik de vele honderden 

donoren bedanken die over de jaren mee hebben gedaan aan mijn onderzoeksprojecten, 

vragenlijsten en TransplantLines.

Mijn geschiedenis begon in jaar 2 van de studie geneeskunde, toen ik geïntrigeerd werd 

door een inspirerend college over nieren en voeding van professor Gerjan Navis en nadien 

contact met haar opnam over onderzoek binnen de nefrologie; iets wat me interessant leek 

en waar ik meer van wilde leren. Ik wist toen nog niet dat dat college slechts één van vele 

inspirerende en enthousiaste sessies zou zijn, die ik in de jaren daarna met haar heb mogen 

hebben. Afspraken met haar weten mij nog elke keer te intrigeren en te motiveren. Gerjan, 

bedankt voor alle brainstorms als ik vastliep, bedankt voor alle genialiteit en diepgang die je 

me hebt gegeven. Gerjan bracht me onder bij Hilde Tent, die werkte aan een onderzoekje bij 

een bijzondere categorie mensen met vergaand altruïsme: levende nierdonoren. Ze had dit 

project overgenomen van Mieneke Rook. Hilde’s begeleiding hielp me op weg in een grote 

wereld waar ik mijn draai in moest gaan vinden; dank daarvoor. Later heeft Laura de Vries 

het werk van Hilde overgenomen en was voor mij als een mentor, die me kon motiveren 

zoals ik later anderen kon motiveren.  

Tijdens mijn stage wetenschap plaatste Gerjan me onder begeleiding van Dr. Martin de 

Borst, een slimme jonge onderzoeker die expert was in fosfaatmetabolisme. Martin, je bent 

in zoveel meer expert gebleken. Je bent een slimme en toegewijde onderzoeker en ik heb 

heel veel van je mogen leren. Een abstract schrijven heb je tot een kunstvorm verheven en 

je weet altijd goede ideeën te vertalen naar de praktijk. Dank voor al je kritische revisies 

van mijn werk. Ik kon laagdrempelig bij je terecht en je gaf me ook ruimte om zelf mijn eigen 

ideeën te ontwikkelen. 
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Mijn stage wetenschap deed ik op het lab van Jaap van den Born; dank voor je 

vriendelijkheid, je open blik en de latere samenwerking. Dank aan Anita Meter en Wendy 

Dam voor alle gezelligheid en aan Wendy ook dank voor alle hulp bij het onderzoek. Ditmer 

Talsma en Wouter Lollinga, dank voor jullie nuchtere gezelligheid. Wouter, jij ook dank voor 

onze pacific highway tour. Thanks to Kiran, Saritha, Maaike, Felix, Cordelia, Carolien, and 

off course to Bernardo. My supervisor was Dr. Katarina Mirkovic and she learned me my 

basic laboratory skills. Katarina, thank you for that, but from you I learned above all how to 

approach literature, ideas and research with a critical mind. 

Na mijn stage wetenschap ging ik solliciteren voor het JSM MD/PhD traject, welke ik nu met 

succes heb mogen afronden en waarvan u nu het eindresultaat in handen hebt. Ik wil alle 

medewerkers van de JSM bedanken voor hun inzet om gemotiveerde studenten te helpen 

met het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, Joke en Jans in het bijzonder.

Gedurende mijn onderzoek ben ik mij meer gaan focussen op nierdonoren en heb ik 

begeleiding mogen krijgen van Professor Stefan Berger. Beste Stefan, dank voor al je 

inzicht in mijn project en in de vertaling van resultaten naar de praktijk. Ik heb diep respect 

voor je bevlogenheid, zowel in onderzoek, klinisch werk als in leiderschap. Het was fijn met 

je samen te werken en je waardevolle input was essentieel voor veel onderdelen van dit 

proefschrift. Ik hoop ook in de toekomst met je te mogen samenwerken. 

Een aantal andere onderzoekers hebben ook een belangrijke rol in de afgelopen jaren 

gespeeld:

Professor Stephan Bakker, beste Stephan ook al was je officieel niet mijn promotor, 

met jou heb ik misschien wel het meest van alle stafleden mogen samenwerken. Ik heb 

bewondering voor je persoonlijke en professionele houding en hoop dat ik later net zo’n 

plezier mag vinden in mijn werk als jij. Dank voor al je hulp, je creativiteit en je oprechte 

nieuwsgierigheid. Je bent een groot voorbeeld. 

Dr. Jan-Stephan Sanders, vanaf het begin heb ik veel gehad aan je kritische en praktische 

input, die je altijd op vriendelijk en op persoonlijke manier bracht. Dr. Titia Lely, dank voor 

alle persoonlijke skypegesprekken, alle belletjes en mailtjes. Je wist me altijd weer verder 

te helpen. Ook  voor jou heb ik veel respect hoe je privé en werk hebt gecombineerd. Dr. 

Robert Pol, ik heb genoten van je betrokken rol als begeleider en hoop mooi discipline 

overstijgend onderzoek met je te mogen blijven doen. Dr. Margriet de Jong, dank voor het 

samenwerken aan zwangerschapsdata bij donoren. Dr. Vincent de Meijer, het was leerzaam 

om met je mee te denken over het ontwerpen van cohorten. Professor Harry van Goor, het 

is mooi om te zien hoeveel diepgang je onderzoek heeft, dank voor de samenwerking. Dr. 
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Gea Drost, dank voor je no-nonsense aanpak, samen met Dr. Ivonne Lesman-Leegte zijn 

jullie een sterk team. Prof. dr. Rule and dr. Niznik, thank you very much for your constructive 

feedback.

Aan het begin van mijn promotietraject heb ik met plezier in NIGRAM, een consortium 

van de nierstichting over CKD-MBD, mogen werken. René Bindels, Joost Hoenderop, 

Marc Vervloet, Piet ter Wee, Jan-Luuk Hillebrands, Charlotte Keyzer, Jelmer Humalda, Rik 

Mencke, Aaltje Adema, Melissa Verkaijk, Ellen van Loon, Wilco Pulskens; het was zeer 

leerzaam om jullie te zien samenwerken en een genoegen hieraan mee te mogen werken.

Over de jaren heb ik mogen samenwerken met veel studenten. Anyca, Ellen, Vera, Gerdi, 

Suzanne; bedankt voor jullie inzet in de vroege periode van mijn promotietraject en daarna. 

Hoewel mijn studenten-team aanvankelijk klein begon, kreeg het later een hele andere schaal 

toen mijn onderzoek een onderdeel van TransplantLines werd. Marije, Lisanne, Martine, 

Mirjam, Carine, Angélica, Ellen, Annette, Nynke, Muëlle, Aly, Lennard, Kristien, Marijke, 

Floor, Michelle, Marije, Lawrence; bedankt voor alle donoren die jullie hebben gezien. Een 

heel aantal studenten heb ik ook mogen begeleiden bij hun eigen onderzoeksproject, iets 

waar ik iedere keer weer veel van heb mogen leren. Jildau, mooi om te zien hoe je samen 

met Margriet zelf je project hebt gemaakt. Uzma, dank voor je topwerk voor het uitzoeken 

van dialysedata. Lianne, ik had plezier in je kritische blik en de samenwerking met jou en 

Vincent. Imran, je vriendelijkheid en discipline waren indrukwekkend. Svea, jouw positiviteit 

en inventiviteit gaan je bij Gea en Ivonne een goede onderzoeker maken. Lisa, ik heb er 

alle vertrouwen in dat je bij Robert zult uitgroeien tot iemand met een leidende rol binnen 

onderzoek. Nog intensiever heb ik samen mogen werken met de stage-wetenschappers die ik 

begeleidde. Brigit, dank je wel voor je enthousiasme en succes met je eigen promotietraject. 

Jannieta, dank je wel dat je met me wilde samenwerken om een prachtig onderzoek op te 

zetten. Anouk, dank voor je inzet en creatieve denken. Anthony, dank voor je strakke werk 

en droge humor. Annebelle, dank voor je goede meedenken en je inzet. Nicolien, ik was 

erg onder de indruk van je precisie en doorvragen. Mona, in mijn afwezigheid heb je op 

indrukwekkende wijze het project geleid, dank hiervoor. Niek, ik was vanaf het begin onder 

de indruk van je inzicht en hoop later met je te mogen samenwerken. Jessica, ik heb je in 

alle jaren samenwerken zien groeien tot een slimme en doordenkende onderzoeker. Ik hoop 

je ook in de toekomst te mogen begeleiden in je eigen traject. 

Ik heb ook samen mogen werken, lunchen, eten en ontspannen met heel veel collega’s. 

Allereerst wil ik mijn paranimf Yusof noemen. Dank voor alle malen sparren, alle humor 

en muziekavonden. Ik heb je wijsheid en je flauwe filmpjes erg gewaardeerd. Arno, dank 

voor je prachtige oneliners. Gerald, bedankt voor alle sportavonden. Irina, dank voor je 

mooie kijk op het leven. Mijn onderzoeksgenoten van ‘de balzaal’ die hebben geholpen om 
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een ongelofelijke drie jaar te maken: Trynke, Karen, Björn, Isabella, Irine, Annet, Melanie, 

Sofanne, Merel, Saskia en Aristoteles. Allen bedankt voor een mooie tijd. Mijn collega’s van 

de brug: Antonio, je inventiviteit is indrukwekkend, dank voor al je hulp met TransplantLines. 

Michele, respect voor je werkethos, dank voor de samenwerking binnen TransplantLines. 

Maarten, dank voor je wijze levenslessen en inzicht in… bijna alles. Dorien, vanaf het begin 

was ik onder de indruk van hoe je je eigen plek had gevonden bij ons. Karin, ik wens je 

alle succes met je bijzondere onderzoek. Daarnaast heb ik nog met  heel veel andere 

(nefrologie) onderzoekers mogen samenwerken: Lianne, jouw doorzettingsvermogen is een 

groot voorbeeld. Nicole, dank voor je hulp met lastige statistiek. Rosa, dank voor je echtheid. 

Rianne, mooi om te zien hoe je standvastig staat in het onderzoek. Stanley, dank voor mooie 

meetings op late woensdagmiddagen. Isidor, dank voor een memorabele postercommissie. 

Ryanne, dank voor alle sessies samen. Alle andere collega’s van de nefrologie en daarbuiten 

wil ik ook bedanken: Anna-Sophie, Anne, Arjen, Arwin, Bart, Bettine, Camillo, Cas, Chris, 

Claire, Coby, Christina, Debbie, Dineke, Dion, Dorien, Dwayne, Elise, Else, Esmée, Esther, 

Ferdau, Gerlof, Harmke, Heleen, Ilse, Ineke, Jacqueline, Janneke, Jesse, Joëlle, José Luis, 

Judith, Lara, Laura, Lisa, Lisanne, Lyanne, Marieke, Marloes, Maroesjka, Maryse, Michèl, 

Michelle, Niek, Nienke, Nina, Qingqing, Sandra, Solmaz, Sophie, Steef, Stephanie, Susan, 

Tim, Tjitske, Willem; met veel van jullie heb ik leuke en zinvolle gesprekken, congressen, 

PLAN-dagen, lunches, feestjes en onderwijsmomenten gehad. Ontzettend bedankt voor 

alle waardevolle momenten in deze jaren. Joline, je bent het kloppende hart van onderzoek 

op de interne, dank voor al je hulp. Mieke, ontzettend bedankt voor je fijne samenwerking 

bij TransplantLines. Ik wil graag alle medewerkers van het GTC bedanken voor hun ideeën, 

hulp en steun aan mijn onderzoek. Marion Siebelink, dank voor alle constructieve input. 

Winie, als een poppenspeler heb je alle touwtjes in handen op de nefrologie, dank voor al 

je gezelligheid en geregel. Ik wil de (oud-)donorcoördinatoren, Regien, Ellen, Annemarie, 

Juliette, Astrid, Dominique en Wendy, bedanken voor het mooie werk voor donoren. Natasja, 

bedankt voor alle gesprekken en steun. Frank en Bert, dank voor al jullie ondersteuning 

tijdens de jaren. De planners van de nucleaire geneeskunde; dank voor al jullie hulp bij 

mijn ingewikkelde donorplanningen. En natuurlijk Roelie, Marian en Dirkina; jullie zijn één 

van de belangrijkste onderdelen geweest voor mijn project en jullie kennen me al vanaf het 

begin als jong studentje. Dank voor de gezelligheid, voor al jullie inzet voor de donoren, 

jullie geduld met al mijn studenten en jullie hulp bij TransplantLines. Ik wil de nierstichting, 

de nederlandse transplantatie stichting en de nierpatiëntenvereniging bedanken voor het 

mooie werk wat ze doen voor een belangrijke groep mensen. En ik wil graag Anita van den 

Broek-Roijackers en haar man Peter bedanken voor het prachtige kunstwerk op de cover 

van dit proefschrift.

Ook buiten onderzoek om heb ik veel mensen in mijn leven gehad die veel voor me betekenen. 
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Dennis, ook mijn paranimf, dankjewel voor al je koffiemomentjes en spelletjesavonden. 

Bedankt dat je me ook klinisch nog een beetje op de rit hebt gehouden, met al je telefoontjes 

om vage diagnosen te bespreken. Victor, dank voor je inzichten in de zorg en daarbuiten. 

Game of Thrones heeft toch meer diepgang dankzij jou. Elvir, dank voor je vriendschap over 

de vele jaren dat we elkaar kennen, ik heb heel veel van je geleerd. Manon, dank voor de 

leuke persoon die je bent in mijn leven en nog bedankt voor het reviseren van mijn Engels. 

Ook de andere mooie mensen in mijn leven wil ik graag bedanken voor hun kleine en grote 

bijdragen: Robin, Falco, Mart, Bart, Suzanna en Lieve. Henny, Claire, Sofie en Hanneke, 

dank voor jullie support. 

Eric, mijn broertje, dank voor je humor en nuchterheid. Ik heb ontzettend vaak om je 

gelachen. Lieve mam, dank voor alle telefoontjes, aandacht en zorg, mijn hele leven lang. 

Je bent getuige geweest van veel ups en downs, dank voor je luisterend oor. Pap, dank dat 

je al vanaf jongs af aan mijn nieuwsgierigheid hebt weten te voeden. Zonder jou had ik hier 

nooit gestaan. Bedankt voor jullie begrip als ik weer eens veel te druk was.

Suzanne, ik ben blij dat we samen de wereld een beetje mooier mogen maken. Dank voor 

al je support met onderzoek, maar vooral ook daarbuiten. Je maakt me een beter mens en 

ik ben ontzettend trots op je.

De komende jaren mag ik me bezig houden met mijn opleiding tot internist, een passie die 

door het onderzoek alleen maar verder is gevoed. Het lijkt me prachtig om een goede dokter 

te mogen worden en samen met anderen onderzoek te mogen blijven doen. Iedereen die op 

enige manier hieraan heeft bijgedragen wil ik bedanken. 

Tot slot wil ik u bedanken voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Marco van Londen
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