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Dankwoord

Dit proefschrift heeft alleen tot stand kunnen komen dankzij de medewerking 
en steun van velen. Het is daarom gepast dit proefschrift te beginnen met mijn 
dankbetuiging.

Mijn dank gaat uit naar alle patiënten die hebben deelgenomen aan de peritoneale 
functie testen. Hierdoor is er een uitgebreide database met longitudinale transportdata 
ontstaan waarop een deel van dit proefschrift is gebaseerd. 
Daarnaast wil ik enkele personen in het bijzonder bedanken.
 
Mijn promotor, prof.dr.R.T.Krediet, Beste Ray, in 2006 liep ik na een college naar u toe 
met de wens wat extra’s te doen. Op dat moment wist ik nog niet wat PD inhield laat 
staan wat EPS was. Maar uw enthousiasme werkte aanstekelijk en na een rommelige 
start ging ik in 2007 serieus aan de slag met mijn wetenschappelijke stage en dit 
proefschrift is het eind resultaat. U was altijd bereid mij te begeleiden, vooral bij het 
schrijven en u zorgde altijd voor de puntjes op de i wat heeft geleid tot een mooi 
resultaat.

Mijn co-promotor, dr. D.G. Struijk, Beste Dick, tijdens de eerste gesprekken over mijn 
wetenschappelijke stage was jij al aanwezig. Op al mijn vragen kwam vaak met een 
grote glimlach een antwoord als ik al half op de gang stond. Hartelijk dank voor het 
altijd kritische meedenken.

De leden van mijn promotiecommissie, prof.dr. R.J.M ten Berge, prof.dr. J.B.L. Hoekstra, 
Dr. M.W.J.A. Fieren en  prof dr. T.M. van Gulik, hartelijk dank dat u onderdeel uit wilde 
maken van mijn promotiecommissie en voor het beoordelen van mijn proefschrift, ik 
kijk uit naar uw vragen. Cher Docteur Verger, Je voudrais vous remercier pour avoir 
accepté de fair parti du comité de thèse et pour avoir juger ma thèse.

Alle dokters, verpleegkundige en medewerkers werkzaam op de afdeling van Dianet 
Amsterdam. Jullie hebben met me meegedacht tijdens presentaties. En door alle 
gesprekken, grapjes en roddels bij het koffiezetapperaat of printer heb ik me 3 jaar 
thuis gevoeld op deze afdeling.

Nancy de Boer, altijd op de achtergrond, maar in de tussentijd heb je alles goed voor 
mij geregeld.

Al mijn medeauteurs, dankzij jullie hulp heb ik een mooi proefschrift kunnen schrijven. 
In het bijzonder wil ik Mario Korte bedanken. In het begin vond ik je maar een rare 
Rotterdammer, maar tijdens onze samenwerking heb ik mijn mening toch moeten 
bijstellen. Hartelijk dank voor al je hulp bij onze gedeelde stukken, en af en toe een 
peptalk als ik daar hard aan toe was. Heel veel succes met het afronden van je eigen 
boekje. Rudi de Waart, je hebt me wegwijs gemaakt op het lab. In het begin wist ik 
niet eens hoe ik een pipet moest vasthouden. Altijd bleef je kritisch en je commentaar 
op mijn stukken was altijd erg waardevol.

Iedereen van de NECOSAD project groep vergadering, aan wie ik mijn project 
mocht presenteren, wil ik bedanken voor het commentaar en voor het meedenken. 
In het bijzonder wil ik Friedo Dekker bedanken. Je gaf me regelmatig commentaar 
op mijn stukken. Verschillende keren moest ik dan opnieuw beginnen, waardoor het 
manuscript altijd verbeterde.
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Het Epi-leesclubje: Anneke, Judith, Karlijn, Marieke, Marlies, Moniek, Nikki, Vianda. Of 
jullie iets van mij hebben geleerd betwijfel ik. Maar onze bijeenkomsten waren voor 
mij altijd heel erg leerzaam. Ook tussendoor kon ik op jullie hulp rekenen. Karlijn en 
Marlies, Moniek, altijd kon ik jullie in paniek bellen en altijd legde ik met een gerust hart 
de hoorn op de haak.

Mijn collega’s van de Flex: Anneke, Anniek, Annemieke, Carmen, Deirisa, Inna, Marijke, 
Olga en Wieneke Tijdens dit proefschrift hebben jullie naar me geluisterd, kritische 
vragen gesteld en meegelezen. Op verschillende momenten en op verschillende 
wijze hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd aan dit proefschrift, van 
overleggen tijdens de werkbesprekingen tot posters ophalen voor het volgende 
congres. Dat promoveren zo zijn voordelen heeft heb ik samen met jullie kunnen 
delen met hele leuke reisjes. Anneke, je bent als laatste in de flexkamer aangesloten 
maar brengt meteen een vrolijke lach op deze kamer. Annemieke, jij was mijn 
stagebegeleidster en maakte me wegwijs in de koude kelderkamer, met uitleg over 
PD, EPS en schrijven. Een stage die uiteindelijk heeft geleid tot dit boekje. Carmen, 
dankzij je enorme talenkennis en aanpassingsvermogen heb je een mooi project 
weten binnen te halen. Veel succes met je eigen promotieonderzoek. Deirisa, jij hebt 
me hard geholpen met ELISA ed in het lab, altijd heb jij je zaakjes op orde. Heel 
veel succes met de studie en promotie.Inna ook jij hebt me wegwijs gemaakt in de 
flexkamer, je gezellige persoonlijkheid hebben er voor gezorgd dat ik altijd bij je kon 
lachen, zeuren en huilen.Marijke heeft me geleerd hoe ik moet knuffelen met een 
rat. Gezelligheid in de Flex en op het Lab, je bent een stralend zonnetje, en ik hoop 
dat we nog veel lol beleven, in ieder geval tijdens de promotie van Anniek. Olga, the 
Greek girl who always kept her cool in the Flexroom. You’re a wonderful person, I miss 
you and I miss the baklava.
De studenten op de flexkamer: Annemiek, Mirjam, Olga, Ran, Sophia, Victor, het was 
gezellig, ik zie jullie vast weer tijdens mijn coschappen!

Lieve ooms, tantes, nichtjes, neefjes en schoonfamilie jullie interesse en schouderklopjes 
hebben me goed gedaan. En nu is het tijd voor een feest.

Lieve vrienden en vriendinnetjes. Teveel om jullie allemaal op te noemen, dankzij alle 
gezellige etentjes, drankjes en kaartjes kon ik vaak even mijn proefschrift vergeten, 
wat heerlijk was. In het bijzonder wil ik Bibi bedanken, een van mijn beste vriendinnen. 
Ik ben zo blij dat jij de taak op je hebt genomen om de lay-out van dit proefschrift te 
maken, het eindeloos gepriegel met referenties, tabellen en figuren geven aan dat je 
heel veel geduld hebt. Ik kon vol vertrouwen deze klus aan je overlaten en het is erg 
mooi geworden. Je bent een lieve schat!

Mijn paranimfen, Anniek Vlijm en Wieneke Michels. Tijdens deze promotie heb 
ik dankbaar gebruik gemaakt van al jullie hulp en genoten van alle gezelligheid. 
Misschien was het wel onze gezamenlijke liefde voor lekker eten, winkelen en “golfen” 
maar onze vriendschap is me heel dierbaar. Anniek, omdat het onderwerp van onze 
proefschriften elkaar raakt hebben we veel kunnen samenwerken. Ik bewonder je 
organisatie talenten en ben dankbaar dat je altijd met mij hebt meegedacht en zelfs 
hebt geprobeerd mij het schrijven aan te leren. Wieneke, de epidemioloog onder 
ons, alles kon ik aan je vragen met mijn hotline naar Leiden. Niemand kan zoveel 
tegelijkertijd als jij. Jullie zijn twee lieve vriendinnen van me geworden, fijn dat jullie 
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naast me staan tijdens mijn verdediging.

Mijn feestbeesten, Laura Seeber en David Sampimon. Lieve Laura, toen ik serieus 
begon met mijn promotie tekende je een sinus op een bierviltje, zo zal je promotie 
gaan. En je had helemaal gelijk. Gelukkig is nu het einde inzicht en kan ik doorgaan 
met de volgende stap. Je vrolijke antwoorden op mijn af en toe vol zelfmedelijden 
gestuurde mailtjes deden me altijd goed. Je bent nog steeds een lieve vriendin 
en ik blij dat je tijdens mijn promotie en feest vlak bij me staat. Lieve David, mijn 
kleine broertje. Tijdens deze promotie woonde ik bij jou op de Maasstraat en dat 
heb je geweten! Als de moed me in de schoenen was gezakt zei je altijd iets irritants 
waardoor ik mezelf niet meer zo serieus kon nemen. Deze periode ben je een grote 
steun en toeverlaat geweest en dat zal je altijd blijven. 

Mijn ouders, lieve pap en mam, Jullie hebben me door dik en dun gesteund, door 
mee te lezen, verschillende covers te ontwerpen, maar ook door veel te lachen over 
alle gekke situaties die ik heb meegemaakt. Het is gelukt, het boekje is af en ik draag 
het graag aan jullie op. 

Lieve Adriaan, mooie man, ik ben dol op je!




