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DANKWOORD

Graag wil ik alle mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift. De afgelopen jaren zijn voorbij gevlogen en ik heb ontzettend genoten. Een 
aantal personen wil ik speciaal noemen. 
Allereerst wil ik natuurlijk alle kinderen en hun ouders bedanken die meedoen aan  de 
RICH-Q studie. Zonder jullie was dit onderzoek er nooit geweest. Ik heb  bewondering 
voor jullie deelname aan een onderzoek zonder dat jullie er zelf een direct voordeel bij 
hebben.  Ik heb de kinderen goed leren kennen en ik heb veel geleerd over de impact van 
een chronische nierziekte op het hele gezin. Roentley, ik vind het heel bijzonder dat jij jouw 
levensverhaal aan ons wilde vertellen, dank daarvoor. Ik hoop dat het boek er komt.   
Een speciaal bedankje aan alle kinderen op de hemodialyse van het AMC. Jullie 
maakten mijn werk op de kinderdialyse heel speciaal. Bedankt voor jullie vrolijke geklets, 
verjaardagfeestjes, Cliniclown bezoekjes, tosti’s en ijsjes. Ook in minder goede tijden, bij 
het overlijden van Kristina, hebben we veel steun aan elkaar gehad en bleef de sfeer op de 
dialyse goed en warm. 

Mijn promotor Prof. dr. M. Offringa, beste Martin, heel erg bedankt voor het brengen van 
systematiek en orde in mijn hele promotietijd. Het was best even schrikken toen ik hoorde 
dat je het AMC ging verlaten voor Sick Children Hospital Toronto, maar je hebt je belofte 
zeker waargemaakt. Door onze maandelijkse Skype meetings hebben we het mooi afgerond.   
Op zich wel jammer dat ik niet een paar weken naar Toronto moest om het af te maken. 
Mijn copromotoren Dr. J.W. Groothoff en Dr. J.H. van der lee. 
Lieve Jaap, wat ben ik blij dat je 4 jaar geleden aan mij dacht voor deze functie. Jouw 
enthousiasme, onvermoeibaarheid en harde werken hebben mij enorm geïnspireerd. Dank 
voor alles wat ik geleerd heb op onderzoeksgebied maar ook zeker tijdens de klinische 
werkzaamheden bij de kindernefrologie. Jij bent een voorbeeld voor mij hoe gedreven een 
(kinder)arts zou moeten zijn. 
Lieve Hanneke, wat zouden we zonder jou moeten. Ontzettend bedankt voor je eindeloze 
geduld en kritische noot op onze onderzoeksmethodes en artikelen. Wat heb ik veel geleerd 
van jouw epidemiologische kennis en ‘advocaat van de duivel’ commentaar. Maar ook vooral 
dank voor het feit dat je altijd bereikbaar was voor kleine en grote vragen en problemen. 

Dr. I.M. Kuipers, lieve Irene, jij hoort zeker in dit rijtje thuis . Want wat heb jij er ook een 
werk in zitten! Dank voor al jouw input op cardiologisch gebied en alle uren die wij achter de 
echomachine hebben gezeten. Er leek geen einde aan te komen maar we hadden het altijd 
gezellig met koffie en heel veel M&M’s. 
Leden van de promotiecommissie, Prof. dr. A.P. Bos, Prof. dr. N.A. Blom, Prof. dr. F.W. Dekker, 
Prof. dr. J.B. Van Goudouver, Prof. dr. J.J. Homan van der Heide, Prof. dr. B. Hoppe en Prof. dr. 
B. Mulder, ik wil u allen hartelijk danken voor uw bereidheid en tijd om zitting te nemen in 
de promotiecommissie. 

Mijn collegae: Lieve Marieke, Waar zal ik beginnen? Ik heb natuurlijk heel erg veel aan jou 
te danken. Ik kwam in een gespreid RICH-Q bedje terecht. Maar natuurlijk vooral dank voor 
alles wat ik van je geleerd heb. Jouw enthousiasme voor de studie werkte aanstekelijk en er 
was direct een klik. Ik heb het ontzettend getroffen met zo’n lieve en vrolijke collega. Ik heb 
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met veel plezier met je gewerkt en hoop dat zeker in de toekomst nog te mogen doen. Dus 
kom maar op met die fusie van VUMC en AMC. 
Lieve Judith, bedankt voor al je hulp aan mijn promotie en vooral je gezelligheid tijdens het 
werk en daarbuiten. Wat hebben we veel cursussen, congressen en borrels bezocht. We 
hebben lief en leed gedeeld in ons hok op de dialyse.  Dank je wel! Ik ben blij dat we de 
komende jaren nog steeds collega’s zijn.  
Lieve Maike, wat was ik blij toen jij ons RICH-Q team kwam versterken. Je pakte het zo snel 
op dat ik direct tijd over had voor het schrijven van mijn proefschrift. Ik weet dat ik RICH-Q 
in goede handen heb achtergelaten. 
Team Kindernefrologie AMC: Lieve Tonny, Jean Claude, Michiel, Rixt, Valentina en Jasper, 
dank jullie wel dat ik me vanaf dag 1 thuis voelde. Ik heb echt een te gekke tijd gehad bij 
jullie.  Gelukkig blijf ik heel dichtbij en zal ik sommigen van jullie vast en zeker nog eens ‘s 
nachts wakker bellen voor een consult. 
RICH-Q team: Alle kindernefrologen en verpleegkundige van de RICH-Q studie in Nederland, 
België en Duitsland (Brigitte Adams, Karlien Cransberg, Laure Collard, Rita van Damme 
Lombaerts, Mieke van Dijck, Nathalie Grodefroid, Koen van Hoeck, Bernd Hoppe, Linda 
Koster-Kamphuis, Marc Lilien, Ann Raes, Nadedja Ranguelov, Christina van Taylan,  en alle  
verpleegkundigen), ontzettend bedankt voor al jullie harde werk en inzet voor RICH-Q. Ik 
hoop dat jullie nog jaren doorgaan met deze belangrijke taak. Speciale dank voor Sofie 
Eerens voor haar inspanningen voor de BCM studie. 
En natuurlijk de Hans Makkers: Els, Ria, Lara, Martijn, Helga en Lucia: Iedereen bedankt 
voor de samenwerking. Ik heb het altijd als erg plezierig ervaren. Jullie zijn een heel fijn 
team om mee te mogen werken. 
Een speciaal bedankje aan  de verpleegkundigen van de kinderdialyse van het AMC.  Het 
fijne gevoel waarmee ik heb gewerkt, komt natuurlijk door de sfeer op de kinderdialyse 
afdeling.  En wat is die sfeer goed! Heel erg bedankt dat ik 3,5 jaar lang heb mogen genieten 
van alle kleine en grote dingen die gebeurd zijn op de kinderdialyse. 
Nog wat mensen die ik kort wil bedanken: Tilly, je bent een topper! Saskia Bruijn, dank voor  
al de BCM metingen. Mariken Gruppen, mijn mentor, dank voor je betrokkenheid en hulp 
bij de sollicitatie voor de opleiding. Marjan du Prie, voor al je hulp. Het kinder echo team, 
voor het inplannen van de echo’s. All cardiologen van de RICH-Q centra voor het mogen 
gebruiken van de echobeelden. Liselotte Klitsie, dank voor het beantwoorden van al mijn 
vragen over TDI en Speckle. Prof. dr. Ottenkamp, dank voor de fijne samenwerking  , het 
meten van alle echo’s en uw keurige administratie van alle getallen. Prof. dr luc Mertens 
en Prof. dr. Nico Blom, dank voor jullie hulp en expertise op het gebied van TDI en Speckle 
Tracking.  Lotte Haverman en Prof. dr. Martha Grootenhuis dank voor de samenwerking 
voor het kwaliteit van leven artikel.  Prof. dr. Jonathan Craig, thank you for your input on the 
systematic review.  Jelske van den Burg, dank voor je harde werk aan het hypertensie stuk 
en je gezelligheid. Hopelijk volgt er snel een publicatie. Leesclubje epidemiologie KIK: Heel 
leuk initiatief, ga ermee door! 
lies Hulshof voor de steun binnen het AMC en ook daarbuiten. Volgende promotie is van 
jou! linda en Tim, dank voor het interviewen van Roentley en het ontwerpen van de cover.  
Daan, dank voor het lezen. Verder al mijn lieve collega’s in het AMC maar ook zeker in het 
Sint lucas Andreas ziekenhuis. Dank dat jullie mijn werk zo gezellig maken. Tijd voor een 
feestje! 
En, uiteraard ook erg belangrijk, dank aan alle sponsoren voor de financiële steun. 
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Tot slot, mijn familie en vrienden: 
Lieve ouders, jullie hebben het überhaupt mogelijk gemaakt dat ik zover gekomen ben. 
Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Dankzij jullie volhardendheid ben ik 
Geneeskunde gaan studeren. Wat is dat een goede keus geweest. Ik heb van jullie geleerd 
dat je met hard werken (bijna) alles kan bereiken in het leven.  

Lieve Oma, Sacha, Elmer, Rowan, Livia en familie, zonder mijn familie ben ik nergens. Wat 
ben ik gelukkig met mijn liefste oma, zussen, broer en nichtje. Dank voor alle kleine en grote 
dingen die jullie voor mij doen. Ik ben ongelofelijk trots op jullie. 
Lieve vrienden ontzettend bedankt voor jullie steun en vooral dat ik bij jullie gewoon lekker 
‘Nikki’ kan zijn. Fan, Jan, Bien & Arlet, onze etentjes en jullie liefde zijn mij erg dierbaar. 
Daan, ik mis je, ik had je er nog graag bij gehad. 
  
Liefste Bas, als laatste maar zeker niet de minste, heel erg bedankt voor je geduld met mij. 
Jij weet als geen ander hoe ik thuis kan zijn als ik het iets te druk heb. Ik heb van jou geleerd 
om meer te relaxen en te genieten van het leven. Iets mooiers kan je een mens toch niet 
leren. Dank daarvoor!

          -x-  Nikki


