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dankWoord 
Het schrijven van een proefschrift doe je nooit alleen. Dit werk is dan ook tot stand 
gekomen dankzij de hulp en inzet van velen. Bij deze wil ik iedereen bedanken die –in 
welke vorm dan ook– heeft bijgedragen, een aantal mensen wil ik hier in het bijzonder 
noemen.

Allereerst alle patiënten en hun ouders. Zonder jullie geen RICH-Q en dus geen 
proefschrift. Bedankt voor het invullen van de vragenlijsten en voor alle geduld en 
medewerking met de vaatwandstijfheidmetingen in het begin van het onderzoek. Dankzij 
deze metingen heb ik de mogelijkheid gekregen om jullie (levens)verhalen aan te horen. 
De een nog indrukwekkender dan de ander. Ik heb hier ontzettend veel van geleerd en 
een indruk gekregen van de enorme impact van het leven met een nierziekte. Een heftige 
ziekte die niet alleen het leven van het kind met de nierziekte op z’n kop zet, maar ook 
dat van het hele gezin daaromheen. Indrukwekkend. 

Speciaal woord van dank aan de AMC-patiënten en hun ouders. Hoewel Bob de Bouwer, 
het Zandkasteel, de playstation of keiharde “Kris”-dansmuziek (incl. meezingen) niet altijd 
even bevorderlijk zijn voor een goede concentratie, hebben jullie toch de afgelopen vier 
jaren voor het broodnodige stukje klinische betrokkenheid gezorgd, dat ik zo belangrijk 
vind. Dank voor jullie openheid en de gelegenheid mee te mogen kijken in jullie levens. 
De spanning die over de dialyseafdeling gonst als er een transplantatie-aanbod is, de 
blijdschap als de nier ‘het doet’, het verdriet als het niet goed gaat, de verjaardagfeestjes 
en de gewone gezellige kletspraatjes over school; allemaal ingrediënten die hebben 
bijgedragen aan een mooie werktijd. Virgill en ouders, bedankt voor het gebruik van de 
mooie foto!

In de tweede plaats wil ik mijn team van promotor en co-promotores bedanken. 
Martin, promotor, dank voor het bewaken van de schrijftijd, het introduceren en nastreven 
van deadlines en vooral je megahulp bij het schrijven. Ik sta telkens weer versteld van de 
prachtige zinnen die je af en toe tevoorschijn tovert en vind het dus ook een voorrecht dat 
ik onder jouw deskundigheid heb mogen leren schrijven. Het is niet voor niks dat de term 
“Offringa-zinnen” een heus begrip is geworden in onze onderzoekskamer. Jaap, bedenker, 
projectleider en drijvende kracht van RICH-Q. Jouw enthousiasme voor de nefrologie en 
voor RICH-Q, je hart voor de patiënten en je manier van presenteren, zijn aanstekelijk 
en bewonderenswaardig! Wat heb ik veel van je geleerd de afgelopen jaren. Dank! En 
dan Hanneke, vaste rots in de branding, voor jou ook eeuwige roem. Zonder jou had ik 
echt niet geweten wat ik had gemoeten. Niet alleen voor epidemiologische vraagstukken, 
maar voor alles heb jij altijd tijd. En alle tijd voor uitleg, met een engelengeduld, zelfs als 
ik na vier jaar nog beginnersdingen vroeg, nam jij de tijd om dit rustig uit te leggen. Zo 
fijn. En wat een doorzettingsvermogen… zag ik door de 3335 abstracts de SR niet meer, jij 
ging gestaag door... Met resultaat; hopelijk wordt onze boodschap nu ook eindelijk door 
de rest van de wereld gehoord (en geaccepteerd)! 

Leden van de promotiecommissie, prof. van Goudoever, prof. Bos, prof. Blom, prof. 
Dekker, prof. Van Hoeck, prof. Homan van der Heide en prof. Middeldorp, ik wil u allen 
hartelijk bedanken voor uw bereidheid en tijd om zitting te nemen in de promotiecommissie.
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Nikki… onbetwist de volgende die bedankt moet worden. Op het moment dat de 
praktische werkzaamheden voor RICH-Q echt de pan uit rezen en er nog geen artikel 
was gepubliceerd, toen kwam jij… Je vaste antwoord op alle verzoeken “Komt goed”, 
maak je ook echt waar en het motto ‘niet zeuren, maar doen’, lijkt jou echt op het lijf 
geschreven. Super! Je hulp aan het eind, vlak voor de deadline, incl. het editten van de 
gruwelijk lange SR-tabellen en deelname in het kopieer- en perforeerteam, kan natuurlijk 
ook niet onvermeld blijven. Aangezien je hiernaast ook nog eens een supergezellige en 
lieve collega bent, is het 100% logisch dat jij mijn paranimf bent. Esther, ook jij bedankt 
dat je mijn paranimf wilt zijn. Wij hebben elkaar tijdens de studie leren kennen, in het 
bijzonder op de 10 vierkante meter onder het golfplaten dakje in Zambia. Als je iemand 
dan niet goed leert kennen… Nadat we daarna samen de strijd voor de opleidingsplekken 
aangingen (jij de Gyn ik de Kinder), Westerpark beide trouw zijn gebleven en menig 
publicatie gevierd hebben met een borrel bij Pacific, vond ik dat jij de tweede paranimf 
moest worden…

En dan Helga, jij hebt zo ontzettend hard meegewerkt aan het succes van RICH-Q… 
Weet je nog, alle vroege België-ritjes; gezellig samen in de file, hele dagen data-invoeren 
in de meest bizarre kamertjes of posities, met of zonder koffie, vloeiend frans sprekend 
(ahum), cappuccino met slagroom in plaats van melk (bah), samen in 1 kamer in de B&B 
in Gent… Wat een leuke tijd was dat! Uiteraard ook veel dank aan alle andere Hans 
Makkers voor alle inspanningen en de gezellige samenwerking. Els, bedankt voor al je 
tips en adviezen en je enorme steun aan het RICH-Q project! Martijn en Lara dank voor 
jullie eeuwige inspanningen de database telkens weer ietsje handzamer en efficiënter te 
maken. 

Een volgend woord van dank wil ik richten aan alle kinderdialysecentra in Nederland 
en België. Kindernefrologen van de RICH-Q Advisory Board (Brigitte Adams, Karlien 
Cransberg, Tonny Bouts, Laure Collard, Rita Van Damme-Lombaerts, Mieke Van Dijck, 
Nathalie Godefroid, Koen Van Hoeck, Bernd Hoppe, Linda Koster-Kamphuis, Marc Lilien, 
Ann Raes, Nadejda Ranguelov en Christina Taylan) en alle verpleegkundigen in de centra 
(helaas teveel om bij naam te noemen); veel dank voor de gastvrije ontvangst, jullie hulp 
bij data-invoer en met de logistiek van de vaatwandstijfheidmetingen. In het bijzonder wil 
ik hier het AMC-kinderdialyseteam bedanken, mijn vaste ‘thuishaven’. Tilly, Nel, Maaike, 
Rosy, Beverly, Marjon, Willem, Agnes, Marjan, Simone en Susan, allemaal bedankt. Tilly 
ook bedankt voor de materiele ondersteuning van het onderzoek; de voorraad in jouw 
geheime voorraadkast lijkt werkelijk onuitputtelijk.

Naast Jaap en Nikki, wil ik ook graag de rest van de vakgroep kindernefrologie 
bedanken voor de mooie tijd de afgelopen jaren. Tonny, Jean Claude, Sjoerd, Michiel, Rixt, 
Jasper, Valentina, Judith, Mariken, Niels, Christiaan, Maartje, Menco, Ingmar en Nynke, 
met jullie allemaal heb ik prettig samengewerkt, geluncht, menig congres bezocht en veel 
gezellige etentjes en borrels gehad! Judith, kamergenoot; dank voor de gezelligheid, je 
mede-liefde voor de ‘lekkere koffie’, het delen van lief en leed en ook jouw deelname in 
het kopieer-en perforeerteam van vlak voor de deadline. 

Collega-onderzoekers, Reinout, Janine, Gitta en Quirine, bedankt voor een gezellige 
onderzoekstijd! Vergaderingen voor het EKZ-wetenschapssymposium waren eigenlijk 
meteen sociale bijpraat- of borrelaangelegenheden, wat de organisatie alleen maar 
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leuker maakte. Mooi ook dat we de ‘Voetenplein-sessies’ met de dames in stand hebben 
gehouden, puur voor de gezelligheid. Quirine, ik wil van deze gelegenheid gebruik maken 
om jou nog een keer te vertellen wat een TOP-mens je bent. Wat heb ik veel van jou 
geleerd de afgelopen jaren. Zo ontzettend knap hoe jij de afgelopen jaren hebt doorstaan, 
vol doorzettingsvermogen en optimisme en zonder enig gezeur. 

Andere mensen die ik nog wil bedanken zijn Martha Grootenhuis en Lotte Haverman; 
dank voor jullie hulp en begeleiding bij het Kwaliteit van Leven onderzoek! Onderzoekers 
van de ‘volwassen nefrologie’ bedankt voor alle antwoorden op ‘kleine vragen’ en 
gezelligheid, de epidemiologen van de KIK voor de maandelijkse literatuurbesprekingen, 
Marjan du Prie voor de hulp bij het indienen van het proefschrift, alle sponsoren voor de 
financiële steun, de dames van de koffiecorner op het Voetenplein voor het aanreiken van 
de cappuccino voordat je hem besteld hebt en last but not least Julia van’t Hek voor de 
hulp bij 2 artikelen en daarna de oppas voor Siem. Lieve DIEP-ers (Joeke in het bijzonder), 
Westerpark-clan (inclusief delegatie Apeldoorn), Ruth en andere vrienden; vanaf nu zal ik 
weer meer tijd aan jullie gaan besteden!!!

Tot slot, lieve papa, mama, Hettie, Siska en Bertran, jullie zijn dit niet gewend, maar 
het is gebruikelijk om ook jullie op deze plaats te bedanken. Pap en mam bedankt voor 
de eeuwige steun op alle fronten! Lieve zussen, wat ben ik trots op jullie! Ondanks alles 
optimistisch, vol goede moed en multitaskers in het gezinsleven. Stoer! Schoonfamilie, 
ook jullie natuurlijk erg bedankt voor alle steun, in welke vorm dan ook.

Als allerlaatste…de mannen van mijn leven: Richard en Siem. Richard, zonder jou 
ben ik niks en nergens. En wat ben je een supercoole vader voor Siem! Dank voor je 
onvoorwaardelijke hulp bij alles. Siem, vanaf nu zijn de weekenden weer voor jou; 
speeltuin, kinderboerderij, Westerpark; here we come! En nu vooral VAKANTIE! 
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