
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Mineral metabolism and clinical outcomes in dialysis patients

Noordzij, M.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Noordzij, M. (2008). Mineral metabolism and clinical outcomes in dialysis patients. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/mineral-metabolism-and-clinical-outcomes-in-dialysis-patients(d54856bb-3450-4f54-b8ec-4c75a1d76f8a).html


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankwoord 
Acknowledgements 



Dankwoord 

 144 

Dankwoord 
 
Aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben velen bijgedragen. Graag zou ik iedereen 
die op enige wijze, moreel dan wel praktisch, een bijdrage heeft geleverd aan mijn proefschrift 
willen bedanken, een aantal personen in het bijzonder: 
 
Allereerst mijn co-promotor dr. J.C. Korevaar. Beste Joke, zonder te overdrijven was jij de 
beste co-promotor die ik me maar kon wensen. Bedankt dat ik altijd bij je binnen kon lopen 
met mijn vragen en problemen. Ik heb de afgelopen jaren enorm veel van je geleerd; na jouw 
heldere uitleg kon ik altijd weer vol frisse moed aan de slag. Onze besprekingen liepen steevast 
uit omdat we maar niet uitgepraat raakten over het onderzoek, maar ook over allerhande 
andere “belangrijke” onderwerpen. Ik zal onze gezellige samenwerking missen en hoop dan 
ook dat we in de toekomst nog eens samen zullen werken. 
 
Mijn beide promotoren prof. dr. P.M.M. Bossuyt en prof. dr. R.T. Krediet. Beste Patrick, ik 
heb veel respect voor jouw ervaring en inzicht op het gebied van de klinische epidemiologie. 
Bedankt voor je begeleiding en kritische inbreng bij het schrijven van dit proefschrift. Beste 
Ray, jouw kennis van de dialysebehandeling is ongekend, bedankt dat je die kennis met me 
wilde delen. Het was zeer prettig dat ik de afgelopen jaren altijd (snel!) bij je terecht kon. Ik 
hoop dat ik ook de komende tijd nog af en toe nog een beroep op je mag doen. 
 
Dr E.W. Boeschoten, dr. F.W. Dekker en dr. W.J. Bos, jullie zijn de initiators van het Caphos 
project, zonder jullie was dit onderzoek nooit mogelijk geweest. Beste Els, jouw gedrevenheid 
om een succes te maken van het Hans Mak Instituut en van alle studies waar je bij betrokken 
bent, is een groot voorbeeld voor me geweest. Bedankt dat je altijd tijd voor me vrijmaakte als 
ik je advies nodig had. Beste Friedo, bedankt voor je kritische commentaren en de inspirerende 
gesprekken. Jouw enthousiasme voor epidemiologisch onderzoek werkt aanstekelijk, ik ben 
dan ook blij dat we samen zullen blijven werken voor de ERA-EDTA Registratie. Beste 
Willem Jan, bedankt voor al je (mee)denkwerk en de tijd die je nam om mij te vertellen over 
alles wat ik maar wilde weten over nierziekten en de dialysebehandeling. Telkens weer kwam jij 
met goede nieuwe ideeën om de studies nog net wat beter te maken, het was zeer prettig om 
met je samen te werken. 
 
Alle medewerkers van het Hans Mak Instituut. Barbara, Lyda, Lucia, Helga, en Nienke, jullie 
zijn geweldige onderzoeksverpleegkundigen en bovendien een vreselijk gezellig team. De 
feestjes met jullie tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen zal ik niet snel vergeten! Lyda, het 
scoren van de thoraxfoto’s heeft ons bloed, zweet en tranen gekost, gelukkig hielp een (slappe) 
lach ons vaak door de zware momenten heen. Bedankt dat je deze klus samen met me wilde 
klaren, zelfs als we daar ons weekend voor op moesten offeren. Ylva, Marieke en Martijn wil ik 
bedanken voor het datamanagement en vooral voor het oplossen van al mijn lastige vragen.  
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Natuurlijk wil ik alle patiënten bedanken die aan NECOSAD hebben meegewerkt, evenals alle 
leden van de NECOSAD studiegroep en de verpleegkundigen en nefrologen uit de 
deelnemende centra die verantwoordelijk waren voor de dataverzameling.  
 
Ook de (voormalige) NECOSAD collega’s in het LUMC ben ik veel dank verschuldigd. Reneé, 
Diana, Melissa, Nora, Femke, Jeannette, Marion en Wieneke, ook al zaten jullie niet om de 
hoek, het was erg prettig dat ik altijd per telefoon of e-mail met jullie kon overleggen. Bedankt 
voor de altijd plezierige samenwerking! 
 
De leden van de promotiecommissie, prof. dr. R.J. de Haan, dr. M.G. Koopman, prof. dr. F.R. 
Rosendaal, prof. dr. H.P. Sauerwein, en prof. dr. J. Stoker wil ik bedanken voor het beoordelen 
van de inhoud van dit proefschrift. Dr. A. Hutchison, thank you for reviewing my thesis and 
for travelling all the way to Amsterdam for the defence of it. 
 
Alle collega’s van de KEBB wil ik bedanken voor de fijne tijd die ik op de afdeling heb gehad.  
Gré en Petra, jullie zijn de spil van de afdeling. Bedankt voor jullie hulp bij alle lastige klusjes 
en niet te vergeten voor de voortreffelijke organisatie van de afscheidsborrel voor Marije en 
mij. Ik kom zeker regelmatig nog even buurten om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes. 
 
Mijn kamergenootjes Mariska en Fleur. Dankzij jullie had ik altijd zin om naar mijn werk te 
gaan. Het was heerlijk om altijd mezelf te kunnen zijn bij jullie. Lieve Mariska, op 1 februari 
2004 begonnen wij allebei op de KEBB en na zo’n twee jaar kwamen we bij elkaar op de 
kamer te zitten. Voor sommigen was dat wel wat lastig, want nu werden we nog vaker door 
elkaar gehaald. Voor ons was het echter alleen maar gezellig. Ik vind het geweldig dat we al die 
jaren zo gelijk op zijn gegaan en nu allebei binnen een week promoveren! Lieve Fleur, sinds jij 
Mariska en mij gezelschap kwam houden op kamer J1B-210 is ons werktempo significant 
gedaald. De hoeveelheid plezier (en posters van knappe TV-dokters) nam echter omgekeerd 
evenredig toe. Bedankt dat je me altijd weer op wist te vrolijken als het even tegen zat.  
 
Ook mijn overige ex-kamergenoten wil ik bedanken: Barbara, Olga, Nynke en Theodora, fijn 
dat jullie mij de afgelopen jaren gezelschap hebben gehouden! 
 
Marije, Lotty en Susanne. Hoewel we al een tijdje niet meer samen op de KEBB werken is ons 
contact nog steeds intensief. Lieve Marije, ik bewonder je doorzettingsvermogen en je 
openheid. Het is altijd fijn om samen met jou even alle frustraties door te nemen. Ik hoop dat 
we onze gezellige sportuurtjes zullen blijven volhouden! Lieve Lotty, ik ben blij dat we sinds 
een paar maanden ganggenootjes zijn. Nu kunnen we nog makkelijker even bij elkaar 
binnenlopen voor een snel kopje koffie. Niemand kan zo goed relativeren als jij, het is heerlijk 
als jij “een grote ramp” weer even binnen het juiste perspectief plaatst. Lieve Suus, ik mis je 
aanwezigheid in het AMC, maar ben heel blij dat we elkaar daarbuiten nog steeds regelmatig 
zien. Ik vertrouw erop dat we gewoon gezellige etentjes en feestjes blijven inplannen! 
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Al mijn nieuwe collega’s op de afdeling Klinische Informatiekunde. Het was in eerste instantie 
wel even wennen toen ik eind 2007 ineens “aan de overkant” ging werken, maar ondertussen 
voel ik me al een echte KIKker dankzij jullie gastvrijheid en gezelligheid. In het bijzonder wil ik 
de medewerkers van de ERA-EDTA Registratie bedanken voor hun steun en de ruimte die zij 
me gaven om mijn proefschrift af te ronden. Kitty, Vianda, Karlijn, Anneke, Gita, Annick en 
Ronald, ik ben blij dat ik in jullie team terecht ben gekomen! 
 
Verder bedank ik de “meiden van de flex”, in het bijzonder Inna, Annemieke, Marijke en 
Anniek. Bedankt dat ik altijd welkom was bij jullie op de dialyseafdeling. De congressen met 
jullie in onder andere Hong Kong, San Diego en Helsinki waren onvergetelijk. 
 
Al mijn vrienden en (vooral) vriendinnen bedank ik voor het feit dat zij me er regelmatig aan 
herinnerden dat er meer is in het leven dan onderzoek doen. Mijn lieve vriendinnen van 
“vroeger”: Elena, Marieke en Aisha, ik ben blij dat ik jullie al zo lang ken en dat ik nog steeds 
altijd bij jullie terecht kan. De 12-koppige meidenformatie uit Amsterdam: Anneke, Frederique, 
Gina, Debora, Martine, Jessica, Miranda, Maaike en 3 x Judith. Onze gezamenlijke borrels, 
etentjes, stapavonden, sinterklaasfeesten en jaarlijkse weekendjes weg staan garant voor dolle 
pret en veel goede gesprekken. Ik hoop dat we deze tradities nog lang in ere zullen houden. 
 
Mijn paranimfen Judith Neter en Nadine Weisscher, ik ben zo blij dat jullie naast me staan op 
deze belangrijke dag!  
Lieve Judith, na vier jaar studeren in Amsterdam vertrokken wij samen naar Wageningen, in 
onze ogen het “platte land”. We maken wel eens grapjes dat wij zonder elkaar de tijd in 
Wageningen nooit volgehouden zouden hebben en soms geloof ik dat dat echt zo is. Je bent 
een geweldige vriendin, bedankt dat je al jaren altijd voor me klaar staat. Ook tijdens het 
afronden van dit proefschrift was je onmisbaar, ik ben je veel dank verschuldigd voor al je 
corrigeerwerk. Ik vind het fantastisch dat we binnenkort wederom samen gaan proberen om 
een diploma in de wacht te slepen, onder water deze keer!  
Lieve Nadine, toen ik begon op de KEBB was jij mijn “buurvrouw” en je nam me al snel op 
sleeptouw naar de AMC sportschool waar we jarenlang trouw twee keer per week gingen 
steppen. Je bent een goede vriendin voor me geworden, bedankt dat ik altijd mijn hart bij je 
kan luchten. Op 25 april heb jij het goede voorbeeld gegeven en nu ben ik zelf aan de beurt om 
te promoveren. Ook al zijn we ondertussen geen collega’s meer en ben jij je droom achterna 
gegaan in het oosten van het land, ons contact is als vanouds en ik weet zeker dat dat zo blijft. 
 
De familie Roeleveld. Lieve Jan sr., Ans, Maarten, Estelle, Jan jr. en Antoinette, bedankt voor 
jullie belangstelling voor mijn werk en voor alle gezelligheid. Soms was het voor jullie een 
raadsel waarom het schrijven van die scriptie toch zo lang duurde, maar jullie bleven altijd 
meeleven. 



Dankwoord 

 147 

Lieve papa en mama, dit boekje is niet voor niets aan jullie opgedragen. Ik ben jullie ontzettend 
dankbaar voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde en jullie rotsvaste vertrouwen in mijn 
kunnen. Zonder de geweldige basis die jullie me meegegeven hebben was ik nooit zover 
gekomen.  
 
Lieve Josien en Tim, ik ben zo blij dat ik er met jullie als mijn “kleine” zusje en broertje nooit 
alleen voorsta. Ik ben trots op jullie! Lieve Chris en Jonna, wat fijn dat jullie bij onze familie 
zijn gaan horen. 
 
Als allerlaatste bedank ik mijn allerliefste. Lieve Herald, de afgelopen maanden hebben wij 
geleerd dat het combineren van een flinke verbouwing met het afronden van een 
promotietraject niet bepaald ideaal is. Belangrijker is echter dat wederom is gebleken dat ik 
samen met jou de hele wereld aankan. Bedankt dat je er simpelweg altijd voor me bent, jij 
maakt me gelukkig!  
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