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promotor Dr. D.G. Struijk.      

 Beste Ray, vanaf het begin dat ik kennis heb mogen maken met de 

afdeling Nefrologie in het AMC en bij u als research analist mocht starten, was ik 

gefascineerd door de passie die u voor het PD onderzoek heeft. Uw dedicatie en 

zee van kennis zijn beide van onschatbare waarde waar ik veel van heb mogen 

leren. Mijn dank is groot voor het vertrouwen, de geboden kansen en continue 

betrokkenheid.        

 Beste Friedo, alhoewel u iets later in het traject in beeld kwam, was het 

een enthousiastmerende en rijkelijke ervaring op epidemiologisch vlak. Dank voor 

de mogelijkheid om in het LUMC bij jullie op de Klinische Epidemiologie afdeling 

onderzoek te mogen doen, deel te mogen nemen aan alle epidemiologische 

activiteiten en het opdoen van ervaring in het geven van onderwijs.   

 Beste Dick, wat fijn dat ik altijd bij je terecht kon voor allerlei zaken. 

Jouw kritische blik kon altijd leiden tot nieuwe inzichten. Mijn dank voor alle 

discussies, het meedenken over nieuwe studies en dat ik heb mogen meelopen op 

de PD poli.  
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Prof. dr. R. Goldschmeding, Dr. J.W. Groothoff, Dr. M.G.H. Betjes, Prof. dr. J.J. 
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De PD patiënten van het AMC en NECOSAD wil ik bedanken voor het 

beschikbaar stellen van dialysaat samples waardoor de verschillende 

onderzoekingen in dit proefschrift mogelijk waren. Vanwege het Parelsnoer 

Initiatief (PSI) heb ik tevens nader kennis mogen maken met de patiëntenzorg. Mijn 

dank gaat dan ook uit naar alle AMC patiënten die deelgenomen hebben aan het 

PSI - Parel Nierfalen. Nancy de Boer van het Nefrologie secretariaat voor alle 

verborgen werkzaamheden die niet onderschat mogen worden. Daarnaast de 

artsen van de Nefrologie afdeling, CAPD verpleging en functieassistenten van het 

AMC: Ontzettend bedankt voor jullie medewerking. Dr. E.W. Boeschoten, beste 

Els, graag wil ik u danken voor uw kritische blik en constructieve commentaren. 

Beste Martijn Leegte, jou dank ik voor de NECOSAD CA125 dataverzameling. 

 

Leids Universitair Medisch Centrum 

Nierclubje collegae van de Klinische Epidemiologie afdeling: Bert, Céline, 

Christiaan, Dinanda, Gürbey, Hakan, Jermaine, Marit, Merel, Moniek, Nynke, 

Tiny en Yvette. Ik heb veel van jullie geleerd tijdens de methodologische 

discussies op de maandagochtenden en heb genoten van alle (niet) 

epidemiologische getinte humor die op hoge frequentie de revue passeerden. 

Tamara en Yvonne van het secretariaat Klinische Epidemiologie, jullie wil ik graag 

bedanken voor het wegwijs maken op de afdeling en behulpzaamheid. 

 

Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam 

De docenten en begeleiders van de Master Evidence Based Practice cohort 2009 

in het bijzonder Dr. C. Lucas, Dr. E.W. Bakker en Dr. R. Lindeboom. Beste Robert, 

dank voor het begeleiden van mijn EBP masterthesis die tevens heeft geleid tot een 

artikel in dit proefschrift. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Prof. dr. K. 

Stronks voor de bereidheid tot het zijn van mijn opleider in de epidemiologie. 

De collegae van de Klinische Informatiekunde afdeling voor alle 

epidemiologische boek- en literatuurbesprekingen in het bijzonder Dr. M. 

Noordzij, Dr. K. van Stralen en Dr. V. Stel. Marlies, Karlijn en Vianda, dank voor 

de epidemiologische ondersteuning en de gezelligheid tijdens congressen. 

Van de Medische Biochemie afdeling Dr. D Speijer en Dr. N. Dekker. 

Beste Dave, bedankt dat ik altijd (on)aangekondigd kon langskomen met vragen en 

voor je straightforwardness. Beste Nick, jou dank ik voor het effluent biomarker 

figuur en mijn leermomenten tijdens het Adobe-Illustrator fröbelen.   

Alle collegae van het Tytgat Instituut wil ik graag bedanken met name J. 

Hirallal en Dr. D.R. de Waart. Beste Johan en Rudi, dank voor jullie continue 
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