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De laatste woorden van dit proefschrift wijt ik traditiegetrouw aan iedereen die 
direct of indirect heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. 

Alle patiënten die hebben deelgenomen aan de peritoneale functie testen, bedankt! 
Een groot deel van dit proefschrift is gebaseerd op de resultaten van deze testen en 
zonder jullie medewerking was dit onmogelijk geweest. 

Mijn promotor, prof. dr. R.T. Krediet. Beste Ray, in mijn 3e geneeskunde studiejaar 
ontving ik van jou een brief naar aanleiding van mijn tentamen ‘Nierziekten en 
milieu interieur’ met de vraag of ik interesse had in het doen van wetenschappelijk 
onderzoek. Dat had ik en onder jouw begeleiding ging ik er enthousiast mee aan de 
slag. In 2010, tijdens mijn opleiding tot nefroloog heb ik op jouw advies het onderzoek 
weer opgepakt. Bedankt dat je me die kansen hebt geboden! Jouw enthousiasme 
voor wetenschappelijk onderzoek werkt aanstekelijk en je kennis over peritoneaal 
transport en reeds gepubliceerde literatuur is ongekend. Bovendien kun je je geen 
betere promotor wensen qua snelheid waarmee je manuscripten leest, beoordeelt 
en corrigeert.  

Mijn copromotor, dr. D.G. Struijk. Beste Dick, vanaf de start met PD in het AMC 
heb je altijd nauwkeurig en nauwgezet alle peritonitis episoden in een database 
bijgehouden. Zonder jou was er dus geen database en dus ook dit proefschrift niet 
geweest. Jouw kennis over PD peritonitis is ongeëvenaard! Jouw deur stond altijd 
voor me open. Altijd had je tijd om mee te denken aan een slimme oplossing voor het 
bouwen van een database of voor ingewikkelde analyses. Waar je je ook ter wereld 
bevond, ik ontving altijd snel een antwoord op mijn mails. Ook jouw opbouwende en 
coachende manier van feedback geven, is een voorbeeld voor velen!  

Leden van de promotiecommissie, dr. M.G.H. Betjes, dr. E.J. Goffin, prof. dr. J.J. Homan 
van der Heide, prof. dr. J.B.L. Hoekstra, prof. dr. M.D. de Jong, prof. dr. J.M. Prins 
en dr. P.L. Rensma. Hartelijk dank voor de nauwkeurige beoordeling en goedkeuring 
van mijn proefschrift. Dear dr. Goffin, thank you not only for your willingness to be 
part of the review committee, but also for coming over from Belgium to be present 
during the ceremony. Dr. P.L. Rensma, beste Wiek, jij hebt mij in alle fasen van mijn 
professionele ontwikkeling begeleid: eerst als coassistent, daarna als arts-assistent 
interne geneeskunde, vervolgens het laatste stukje van mijn opleiding tot nefroloog 
en nu tijdens mijn promotie tot doctor. Ik bewonder jouw kennis en kunde wat 
betreft de interne geneeskunde in het algemeen en de nefrologie in het bijzonder. 
Aangezien ik nu werk als je collega in hetzelfde fantastische ziekenhuis, kunnen we 
niet anders dan concluderen dat jouw begeleiding succesvol is geweest!  
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Medeauteurs, dr. M.M. Ho-dac-Pannekeet, dr. J.G. van Manen, dr. W.M. Michels, 
dr. M.A.M. Jansen, dr. W. Smit, dr. D.R. de Waart en dr. M.M. Zweers. Beste Marja, 
Jeannette, Wieneke, Maarten, Watske, Rudi en Machteld, ontzettend bedankt voor 
jullie bijdragen. 

Alle collega onderzoekers in de ‘flex’. Vanwege mijn duo-job was ik niet vaak in het 
AMC, maar toch heb ik de gesprekken met jullie als zeer prettig ervaren. In het 
bijzonder wil ik Deirisa, Carmen en Anouk bedanken. Deirisa, bedankt voor al je 
uitleg en vooral je geduld, wanneer ik weer eens met een statistisch vraagstuk bij je 
aanklopte. Succes met de rest van je carrière. Carmen, bedankt voor alle gezelligheid 
en de geboden gastvrijheid in je huis. Succes met de afronding van je promotie. 
Anouk, in 2012 zocht ik een ‘nauwkeurige student voor data-invoer’. Nou, die heb ik 
in jou gevonden en veel meer dan dat! We hebben veel uren intensief samengewerkt, 
o.a. met het door ploeteren van die verdraaide SPA mappen. Die samenwerking met 
jou was helemaal top! Jouw enthousiasme en harde werken waren net dat duwtje 
in de rug wat ik nodig had om zelf ook nog een tandje bij te kunnen zetten en dit 
proefschrift af te kunnen ronden. Succes met de afronding van je eigen proefschrift 
en je verdere loopbaan.   

Nancy de Boer, bedankt voor alle secretariële ondersteuning. Ook de functie-
assistenten die al de SPA’s uitgevoerd hebben en deze gegevens zo nauwkeurig 
verwerkt en ingevoerd hebben, bedankt! 
PD verpleging in het AMC, bedankt voor jullie interesse, het meedenken en de 
gezelligheid. 

Beste maten in het St. Elisabeth ziekenhuis. Heerlijk om onderdeel van zo’n 
samenhorige hardwerkende, maar ook gezellige groep uit te maken, waar 
laagdrempelig overleg altijd mogelijk is!

Alle patiënten en medewerkers in het St. Elisabeth ziekenhuis die hun interesse 
toonden in mijn onderzoek en met me meeleefden bij de afronding van dit 
proefschrift. 

Ing. G. Bergmans, beste Guido. Super bedankt voor de broodnodige I.C.T. 
ondersteuning die onmisbaar was bij de totstandkoming van dit proefschrift. Had ik 
maar eerder geweten wat jij allemaal kunt met een computer, geweldig!

Mijn paranimfen. 
Mr. L.A.M. van Hamond, lieve Lieke. In de 2e klas van de middelbare school hebben 
we elkaar leren kennen en fietsten we samen elke dag door weer en wind over de 
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spoorbrug van Drunen naar Waalwijk naar het Dr. Mollercollege. Sinds die tijd zijn we 
onafscheidelijk. Twee handen op één buik. Puk en muk. Er zijn maar weinig mensen 
waar ik zo goed mee kan praten, maar ook zo kan lachen als met jou. Alle belangrijke 
dingen in het leven hebben we met elkaar gedeeld. Bedankt ook voor het geluk dat 
ik mag mee genieten van jullie heerlijke kinderen, Fenne en Cas. Bedankt dat je er 
altijd voor me bent! 
Drs. E.A.C. Kuin, lieve Liesbeth. Jou heb ik leren kennen tijdens onze coschappen. Met 
als kers op de taart ons coschap in het Texas Heart Institute in Boston, Texas, USA. 
Dat formeel gezien 5-6 weken bedroeg, maar volgens jou hebben we er máánden 
gezeten. Wat een tijd was dat. Een caffè latte bij de Starbucks werd afgewisseld met 
een hysterisch ‘Code blue, code blue!’. Na de coschappen zijn we elkaar uit het oog 
verloren, maar in 2009 kwamen we elkaar weer tegen tijdens onze opleiding tot 
nefroloog in het AMC. De steun die ik toen van jou heb gehad en nog steeds krijg, is 
met geen pen te beschrijven. Als mijn telefoon gaat, kan ik bijna blindelings opnemen 
met ‘Ha Liesje’ en nemen we de beslommeringen van de dag even door. Je bent een 
bijzonder mens en een super dokter, bedankt dat je in mijn leven bent!

Lieve vrienden. Jullie zorgden voor de broodnodige afleiding en onmisbare 
ontspanning tijdens de totstandkoming en afronding van dit proefschrift. 
Sendo en Angela, lieve Sen en Ans. Jullie laten mij zien dat genieten in het leven en 
op zijn tijd een feestje ook erg belangrijk is. Maar onze vriendschap is zo hecht, dat 
verdriet delen met jullie ook mogelijk is. Nu dit boekje af is, komt er meer tijd om 
leuke dingen te doen! 
Merel. Lief Mereltje. Twee hele verschillende mensen, maar wel met een enorme 
klik; dat is wel duidelijk geworden tijdens onze citytrip naar New York, super!
Fenneke en Ilse, MalaLadies, wat hebben we het leuk en gezellig met zijn drieën! Dit 
jaar was ik spelbreker, maar waar gaat de volgende citytrip naar toe?
Irene. Lieve Irene, tijdens onze opleiding tot internist was jij mijn steun en toeverlaat. 
Wat ben ik blij dat we beiden teruggekeerd zijn naar het EZ. Wat voeren wij goede 
gesprekken onder het genot van een heerlijk kopje calorierijke koffie in het D.E. Café! 
Maar ook daarbuiten geniet ik van jouw vriendschap. 
Karlijn, bedankt voor jouw nimmer aflatende interesse in mijn doen en laten en in de 
vorderingen van dit boekje. Ik bewonder jouw doorzettingsvermogen. Ik ben zo blij 
dat het leven jou weer toelacht! 
Richard en Bianca, lieve mensen. Wij kennen elkaar nog niet zo lang, maar ik geniet 
ontzettend van jullie vriendschap en van jouw creatieve uitspattingen, Bianca. Ook 
jullie laten mij zien dat er meer in het leven is dan alleen maar werken. Het enige 
nadeel: zijn ze eenmaal binnengedrongen in je huis, dan gaan ze nooit meer weg! 
Suzan, bedankt voor jouw tips bij de afronding van dit proefschrift!
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Lieve Jan en Gertie, ook jullie bedankt voor jullie steun en jullie interesse in mijn 
doen en laten. 

Mijn broertje, Ruud. Lieve Ruud, grote, kleine broer. We lopen de deur niet bij elkaar 
plat, maar op belangrijke momenten ben je er wel voor mij. Bijvoorbeeld als ik vast 
zit op zolder, ergens sta met pech, of als er voor de zoveelste keer verhuisd moest 
worden! Ik ben ontzettend trots op de manier waarop jij je werk uitvoert en achter je 
product staat. Ook ben ik trots op je mooie gezin met Carla, Robbe en Brent. 

Lief moederke. Jij hebt mij een fantastische opvoeding gegeven en mij alle normen 
en waarden bijgebracht die belangrijk zijn in dit leven en dat heeft me gevormd tot 
de persoon die ik nu ben. Je hebt me de kans gegeven om te gaan studeren en het 
vak van mijn dromen uit te oefenen. Jij staat altijd voor mij klaar. Dankzij de gezonde 
lekkernijen die jij langs bracht (zelf gemaakt frambozensap, appels uit eigen tuin, 
aardbeien, kersen en peren: ook met dank aan Hennie!) kreeg ik de broodnodige 
vitaminen binnen en bezorgde je me gezellige afleiding tijdens de afronding van dit 
proefschrift!

Pa, zie je, ik kan het! Ik weet zeker dat je daarboven trots op me bent. 
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LIST OF FREquENTLy uSED AbbREvIATIONS

A2M  α-2-macroglobulin
APD  Automated Peritoneal Dialysis 
AQP-1  water channel aquaporin-1
B2M  β-2-microglobulin
CA125  Cancer Antigen 125
CAPD  Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis
CRP  C-Reactive Protein
D/P ratio Dialysate-to-Plasma ratio
ELAR  Effective Lymphatic Absorption Rate
EMT  Epithelial-to-Mesenchymal Transition
FWT  Free Water Transport
GFR  Glomerular Filtration Rate
HD  hemodialysis
IL-6  interleukin-6
ISPD  International Society of Peritoneal Dialysis
LP-VEGF VEGF attributed to local peritoneal production
MTAC  Mass Transfer Area Coefficient
MW  Molecular Weight
NUFR  Net Ultrafiltration Rate
PET  Peritoneal Equilibration Test
PD  Peritoneal Dialysis
PSTR  Peritoneal Solute Transport Rate
RC  Restriction Coefficient
SPA  Standard Peritoneal permeability Analysis
TCUFR  Transcapillary Ultrafiltration Rate
UF  Ultrafiltration
VEGF  Vascular Endothelial Growth Factor


