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DANkwOORD

Graag	zou	ik	dit	proefschrift	besluiten	met	mijn	dankbetuiging	aan	iedereen	die	heeft	bijge-

dragen	aan	de	totstandkoming	ervan.	Sommigen	wil	ik	hier	graag	in	het	bijzonder	noemen.

	

Mijn	promotor,	prof.	dr.	R.T.	Krediet.	Beste	Ray,	de	manier	waarop	u	uw	passie	voor	perito-

neale	dialyse	kan	overbrengen	is	bewonderingswaardig.	De	laagdrempeligheid	waarmee	ik	

eerst	als	student	en	later	als	promovenda	elk	wetenschappelijk	obstakel	kon	overleggen	is	

heel	waardevol	geweest.	Ik	heb	veel	respect	voor	de	manier	waarop	u	op	persoonlijke	wijze	

alle	onderzoekers	en	studenten	begeleidt	en	heb	de	afgelopen	jaren	met	heel	veel	plezier	aan	

dit	promotieonderzoek	gewerkt.

Mijn	co-promotor,	dr.	D.G.	Struijk.	Beste	Dick,	jouw	deur	stond	altijd	open	en	daar	heb	ik	dan	

ook	veelvuldig	gebruik	van	gemaakt.	Dank	voor	het	luisteren,	meedenken,	je	ideeën	en	altijd	

praktische	adviezen.

De	 leden	 van	 mijn	 promotiecommissie,	 prof.	 dr.	 S.	 Florquin,	 prof.	 dr.	 M.M.	 Levi,	 prof.	 dr.	

J.	Stoker,	prof.	dr.	N.	Lameire	en	dr.	C.J.A.M.	Konings,	hartelijk	dank	dat	u	deel	uit	wilt	maken	

van	mijn	promotiecommissie	en	voor	het	beoordelen	van	de	inhoud	van	dit	proefschrift.	Prof.	

Stoker,	beste	Jaap,	u	wilde	ik	in	het	bijzonder	bedanken	voor	uw	bijdrage	aan	twee	studies	

van	dit	proefschrift	en	de	altijd	razendsnelle	reacties	op	mijn	vragen.

Mijn	paranimfen,	Denise	en	Marijke.	Lieve	Denise,	naast	dat	je	mij	hebt	geholpen	met	ver-

schillende	studies	 in	dit	proefschrift,	heb	 je	bijgedragen	aan	een	onvergetelijke	 tijd	 in	en	

vooral	ook	buiten	de	flex.	Samen	delen	we	de	 liefde	voor	 Ikea,	Hema	en	bitterballen,	een	

goede	basis	voor	een	lange	vriendschap	lijkt	me!	Lieve	Marijkje,	wat	had	ik	zonder	jou	ge-

moeten?!	Jouw	kunde	op	het	gebied	van	proefdieronderzoek	en	je	onvoorwaardelijke	colle-

gialiteit	zijn	van	onschatbare	waarde	geweest	voor	dit	proefschrift.	Denise	en	Marijke,	ik	ben	

blij	dat	ik	jullie	heb	leren	kennen	en	voel	me	vereerd	dat	jullie	me	bijstaan.

Mijn	andere	collega’s	van	de	flex,	Anneke,	Annemieke,	Carmen,	Deirisa,	Inna,	Olga	en	Wieneke,	

dank	voor	de	leuke	tijd	in	de	kelder	en	daarbuiten,	vooral	de	congressen	waren	super	met	

jullie!	Carmen	en	Deirisa,	heel	veel	succes	met	jullie	proefschrift,	wat	met	die	mooie	projec-

ten	zeker	moet	lukken.	Wien,	wat	kan	jij	hard	werken,	time	management	waar	we	allemaal	
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van	kunnen	leren.	Heel	veel	succes	met	de	afronding	van	je	promotie	en	ik	verheug	me	erop	

dat	we	over	een	tijdje	weer	collega’s	worden.	Dear	Inna,	thanks	for	teaching	me	about	your	

traditions,	the	delicious	diners	and	for	being	a	friend.	Dear	Olga,	what	a	pleasure	to	have	met	

you.	I	have	great	respect	for	the	way	you	coped	last	year	and	I	am	looking	forward	to	seeing	

you	again!	En	natuurlijk	wil	ik	ook	graag	Mirjam	en	Olga	bedanken.	Leuk	dat	jullie	voor	een	

stage	bij	de	peritoneale	dialyse	kozen	en	dat	ik	jullie	daarin	mocht	begeleiden.	

Rob,	 jou	wil	 ik	niet	alleen	bedanken	voor	 je	praktische	bijdrage	aan	dit	proefschrift	maar	

vooral	ook	voor	je	aanstekelijke	vindingrijkheid	bij	de	opzet	van	nieuwe	studies.	Shandra,	

fijn	dat	ik	altijd	zo	snel	bij	je	terrecht	kon	en	dank	voor	het	kritische	meedenken.	Saffire	en	

Anje,	hartelijk	dank	voor	het	scoren	van	de	CT	scans	en	jullie	waardevolle	commentaar.	Joost	

en	Marlies,	super	dat	jullie	samen	foto’s	hebben	willen	beoordelen,	resultaten	waar	we	niets	

mee	hebben	gedaan	maar	die	wel	hebben	geleid	tot	een	betere	opzet	van	de	studie,	dank	

daarvoor!	Rudi,	dank	voor	jouw	hulp	op	het	lab	en	je	verhelderende	kijk	op	het	onderzoek,	

daar	heb	ik	veel	van	geleerd.	Charlotte,	wat	jammer	dat	het	niet	gelukt	is	om	die	ene	studie	

samen	op	te	schrijven,	maar	dank	voor	je	inzet	en	wat	leuk	dat	wij	vriendinnen	zijn	gewor-

den!	

Machteld,	dank	dat	je	me	hebt	begeleid	als	student	en	wegwijs	hebt	gemaakt	in	de	wereld	

van	peritoneale	dialyse.	Geweldig	dat	ik	je	tijdens	je	zwangerschapsverlof	op	de	avond	voor	

vertrek	naar	m’n	eerste	congres	maarliefst	vijf	keer	kon	bellen	met	onderzoeksgerelateerde	

vragen,	maar	ook	met	vragen	over	wat	ik	in	moest	pakken.	Van	jou,	Watske,	Carolien	en	Mar-

ja	heb	ik	geleerd	hoe	je	werk	met	het	aangename	tijdens	congresbezoeken	kan	combineren.	

Roos,	ook	jou	wil	ik	bedanken	voor	je	hulp	tijdens	mijn	stage	en	natuurlijk	voor	hoofdstuk	�	

van	dit	proefschrift.	

Het	leesclubje	van	de	epidemiologie,	Anneke,	Judith,	Karlijn,	Marieke,	Marlies,	Moniek,	Nikki	

en	Vianda,	ik	heb	veel	van	jullie	geleerd!	Watske	en	Judith,	dank	voor	jullie	vertrouwen	en	de	

kans	om	poli	met	jullie	mee	te	draaien.	Dit	was	een	welkome	afwisseling	met	het	onderzoek.	

De	medewerkers	van	het	ARIA,	in	het	bijzonder	Marlies	en	Dennis	van	Algemeen	2	en	René	

van	de	spoelerij.	Nancy	van	het	secretariaat	nefrologie,	je	was	altijd	bereikbaar	voor	vragen	

en	praktische	hulp.
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Wouter,	dank	voor	alle	ijverige	uren	die	je	in	dit	boekje	hebt	gestopt.	Wat	heb	je	me	in	spanning	

laten	zitten	over	de	omslag	van	dit	boekje,	maar	wat	is	het	mooi	geworden!

David	en	Laura,	dank	dat	ik	mee	kan	liften	op	het	knalfuif	dat	jullie	organiseren,	ik	kijk	er	

ontzettend	naar	uit!	

Lieve	vrienden	en	vriendinnen:	terrasjes	pikken,	gezellige	etentjes,	uitstapjes	naar	de	kerst-

markt	in	Duitsland,	of	shoppen	en	een	musical	bezoeken	in	Londen	hebben	weinig	met	de	

inhoud	van	dit	proefschrift	 te	maken,	maar	zijn	voor	de	totstandkoming	ervan	van	groot	

belang	geweest.	Dank	dat	 jullie	er	zijn!	Lieve	Sas,	 jou	wil	 ik	bedanken	gewoon	omdat	 jij	

jij	bent	(vrij	vertaald	uit	onze	favouriete	film).	Martijn,	ik	bewonder	je	talent	om	van	alles	

waar	je	aan	begint	een	succes	te	maken	(of	althans	dit	na	te	streven...).	Het	plan	om	samen	

een	mooi	stuk	te	schrijven	over	een	onderwerp	waarin	econometrie	en	geneeskunde	elkaar	

raken	behoeft	nog	wat	verdere	uitwerking,	maar	komt	er	wat	mij	betreft	zeker.	Lieve	Drien,	

dank	voor	je	steun,	pep-talks	en	voor	je	heerlijke	tajine	maaltijden	als	ik	ze	nodig	had.	Lieve	

Geerte,	dank	voor	je	“bescheiden”	aanbevelingsbrief	(in	600-voud),	je	zou	kunnen	denken	dat	

het	heeft	het	geholpen...	Maartje,	ik	weet	dat	jij	niet	van	dankwoorden	houdt,	maar	daar	heb	

ik	maling	aan:	dankje	voor	je	medeleven,	de	koffie-breaks	op	plein	G,	en	de	gedeelde	passie	

voor	het		klaverjassen	(Surinaamse	stijl)!

Natuurlijk	 wil	 ik	 ook	 mijn	 familie	 bedanken	 voor	 hun	 steun,	 waarvan	 sommigen	 in	 het	

	bijzonder.	Opa	en	oma	Pop,	Jan	en	Anja,	dank	voor	jullie	betrokkenheid.	Bar,	favoriete	ouwe	

nicht,	wat	fijn	dat	ik	tussen	het	wetenschappen	door	orders	bij	je	mocht	pikken	in	ruil	voor	

echt	Dutch	Design.	Vind	het	fantastisch	wat	je	nu	al	hebt	bereikt	met	Juffrouw	Jansen	(je	

weet,	sluipreclame	is	één	van	m’n	sterke	punten).	Lieve	broer,	ik	heb	veel	bewondering	voor	

je.	 Jij	en	mijn	favoriete	kleine	nicht	Lisanne	vormen	een	heerlijk	stel	en	 ik	blijf,	net	zoals	

ik	tijdens	m’n	promotietraject	heb	gedaan,	graag	de	deur	bij	jullie	plat	lopen	en	me	overal	

tegenaan	bemoeien.	Lieve	mam,	jouw	onvoorwaardelijke	vertrouwen	en	betrokkenheid	bij	

alles	wat	ik	doe	is	ontzettend	belangrijk	voor	me.	Je	bent	een	lieve	moeder	en	een	fantast-

isch	mens.	Lieve	pap	en	Brigitte,	ook	jullie	steun	is	heel	waardevol	voor	me.	In	het	bijzonder	

dank	ik	jullie	voor	de	vindingrijkheid	bij	het	vinden	van	sponsoring	voor	het	drukken	van	

dit	boekje!	
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Lieve Jordy, de allerlaatse woorden van dit proefschrift zijn voor jou. Dank voor al die week-

enden dat je met me mee ging naar de ratten (of zelfs zonder mij als ik op congres moest...), 

voor je pogingen me te leren hoe ik handiger met SPSS kon werken (waarbij de conclusie 

meestal was dat het toch sneller ging als jij het deed...), maar vooral omdat je me gelukkig 

maakt, de dingen relativeert als ik “beren zie”, en dat je samen met me droomt over al het 

moois dat nog gaat komen!




