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Aann het slot van dit proefschrift hoort een woord van dank aan allen die direct en 
indirectt hebben bijgedragen aan de totstandkoming ervan. De lengte van dit 
dankwoordd is bovengemiddeld, maar dat hoort zo bij een studie waar zo veel 
mensenn aan meewerken. 

Graagg wil ik de patiënten bedanken die aan NECOSAD-1 hebben deelgenomen en 
nogg steeds deelnemen. De verpleegkundigen in de deelnemende centra hebben ons 
regelmatigg verteld dat u bereid was vroeger te komen of langer te blijven, omdat er 
eenn NECOSAD-meting gedaan moest worden. Mijn hartelijke dank daarvoor, 
zonderr u was dit onderzoek niet mogelijk geweest. 

Mij nn klinische promotor Prof.dr. R.T. Krediet bewonder ik om zijn grote kennis, 
zijnn gedrevenheid en zijn enthousiasme voor de wetenschap. Beste Ray, bedankt 
voorr alles wat ik van je heb geleerd (en dat is veel). Leuk dat onze samenwerking 
zichh zal voortzetten binnen de ERA-EDTA Registry. 

Mij nn epidemiologische promotor Prof.dr. J.G.P. Tijssen dank ik voor zijn uiterst 
kritischee blik op mijn pennevruchten. Mijn manuscripten zijn er inderdaad beter 
vann geworden. Beste Jan, ook van jou heb ik veel geleerd, mede omdat je denkt 'als 
eenn dokter'. 

Mij nn co-promotor Dr. F.W. Dekker heeft NECOSAD 'methodologische vleugels' 
gegeven.. Beste Friedo, NECOSAD heeft haar goede reputatie met betrekking tot 
dee gekozen statistische analysestrategieën aan jou te danken. Ook de komst van de 
ERA-EDTAA Registry naar het AMC is vooral jouw verdienste. Jammer dat je het 
AMCC hebt verlaten. Gelukkig blijf je betrokken bij NECOSAD en de ERA-EDTA 
Registry. . 

Mij nn klinische co-promotor Dr. E.W. Boeschoten bedank ik voor haar enorme 
inzett voor ons onderzoeksproject. Met name in de eerste jaren 'regelden' wij 
NECOSADD via de telefoon. Beste Els, bedankt voor al je goede adviezen en je 
vriendelijkee opgewektheid ook al belde of faxte ik in het weekend als er weer eens 
deadlinee voor een verslag gehaald moest worden. 

Dee leden van mijn promotiecommissie, Prof.dr. L. Arisz, Prof.dr. G.K. van der 
Hem,, Prof.dr. HA. Koomans, Prof.dr. K.M.L. Leunissen, Prof.dr. K.I. Lie en 
Prof.dr.. E.MH. Mathus-Vliegen dank ik voor het beoordelen van mijn proefschrift. 
Ikk verheug mij op onze gedachtenwisseling. Dear Dr. Khan, I feel honoured to 
havee you as a member of my promotion committee. The number of times that we 
citedd your papers shows that your work has had an important influence on the 
NECOSADD Study. 
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Ookk Dr. P. Stevens verdient een prominente plaats. Beste Paul, het is lang geleden 
datt we op de terugweg na een congres de allereerste voorbereidingen voor een 
multicenterr studie op net gebied van de dialysebehandeling bespraken. Wat mij 
aansprakk in die studie was de veelzijdigheid. Veelzijdigheid is de kracht van 
NECOSAD.. Mijn dank voor de gastvrijheid binnen Diatel. Er zijn weinig plaatsen 
waarr het zo prettig werken is. 

Ookk de andere collega's binnen Diatel (zo voelt het nog steeds) dank ik voor hun 
belangstellingg en voor de prettige samenwerking. Waarschijnlijk kunnen julli e mij 
achterr die PC uittekenen. In dit boekje staat waar ik al die tijd mee bezig was. 

Bestee Maruschka, collega van het eerste uur. Bedankt voor alle SAS-adviezen en 
databestanden.. Ik heb onze samenwerking als erg plezierig ervaren. Ik hoop dat je 
'sabbatical'' in de 'States' je toch een beetje bevalt. Geniet er maar van, werken kan 
nogg lang genoeg. 

All  vanaf de start wordt NECOSAD in grote mate 'gedragen' door een grote groep 
dialyse'verpleegkundigen'' (waaronder ook diëtisten, dokters-assistenten en secreta-
ressen)) die zich in hun dialysecentrum op fantastische wijze inzetten voor het 
NECOSADD onderzoek Ook bij het groeiende personeelstekort hebben julli e er 
voorr gezorgd dat de metingen gewoon konden doorgaan. Het was een waar 
genoegenn om met jullie samen te werken. NECOSAD is een multidisciplinair 
onderzoekk in de ware zin des woords. Bedankt! 

Dee leden van de NECOSAD-1 begeleidingscommissie die geen lid zijn van de 
NECOSADD projectgroep staan bij publicaties altijd genoemd als de 'NECOSAD 
Studyy Group'. U heeft de moeite genomen om met ons op donkere winteravonden 
inn Amsterdam-Buitenveldert te komen vergaderen en de meesten van u hebben 
tevenss NECOSAD binnen uw deelnemende dialysecentrum aangestuurd 
II  would like to thank the following members of the NECOSAD-1 Study Group: 
J.. van Geelen, Medisch Centnon Alkmaar, WJ. Bos and H. Büller, Academic Medical 
Center,Center, Amsterdam; R. van Leusen and K. Parle vliet, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem; 
W.Koning-Mulder,, Medisch Spectrum Twente, Enschede; W. Geerlings, Ziekenhuis 
Leyenburg,Leyenburg, s-Gravenhuge; K Valentijn, Rode Kruisziekenhuis, s-Grazenhage; K Huisman, 
EHaiysecentrumEHaiysecentrum Groningen, Graiingpn; J. Gorgels, Keviemer Gasthuis, Haarlem; M. Kooien, 
BoschBosch Medicentrum, s-Henogenbosch; A. van Es, Streekziekenhuis and Didyseoentrum 
't't Gooi, Hilversum; M. Boekhout, Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp-, J. Barendregt and 
K.Leunissen,, Academisch Ziekenhuis, Maastricht; H Vincent, St Antonius Ziekenhuis, 
NieuwEgein;NieuwEgein; F. de Charro, Sticking RENINE, Rotterdam; C. Schroder, Wifabwia 
Kinderziekenhuis,Kinderziekenhuis, Utrecht; P. Vos, Sticking Dianet, Utreobt; P. Gerlag, Sint Joseph 
Ziekenhuis,Ziekenhuis, Veldhoven. 
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Mijnn collega's van het NECOSAD-trialbureau wil ik bedanken voor hun enorme 
inzet,, collegialiteit, behulpzaamheid, belangstelling, loyaliteit, warmte, gezelligheid 
enn bovenal voor hun vriendschap in goede en minder goede tijden. Lieve Ank, 
Barbara,, Roos, Maarten, Carola, Ronald, Petra, Kirsti, José, Lïdwien en Rita, bij 
julli ee kom ik altijd een beetje thuis. Het deed mijn hart pijn om jullie te verlaten. 
Ookk al zwermen we uit, we gaan samen nog veel leuke dingen doen. Ik wens 
Claudia,, Annemieke en Lucia veel werk- en ander plezier toe. 

Dee andere promovendi binnen de NECOSAD-projectgroep, Maarten Jansen en 
Jokee Korevaar wens ik veel succes bij de afronding van hun proefschrift. 

Paull  van Dijk wil ik bedanken voor zijn bijdrage aan de omslag van dit boekje. 
Bestee Paul, voor ons staat er heel wat werk op stapel. Als die surveys ons te veel 
worden,, halen we gewoon die meiden uit Buitenveldert erbij. 

Lievee broer, schoonzussen en zwagers, Cor en Joke, en andere vrienden, het is 
zover.. Nu weten jullie waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Feest met 
mee mee! 

Lievee Babs en Marja, fijn dat jullie op 7 september als paranimfen naast me willen 
staan.. Dank je wel daarvoor. 

Lievee mama, het is vooral aan jou en papa te danken dat ik heb 'doorgeleerd'. Veel 
hebbenn jullie daarvoor opzij gezet. Ik ben jullie hiervoor heel dankbaar. Het is 
jammerr dat papa er niet meer bij kan zijn. Lieve mam, jou dank ik ook voor je inzet 
alss vliegende keep en kinderoppas. 

Lievee Esmée en Claudia, dit is dus het boek, dat mama aan het schrijven was. Jullie 
hebbenn niet veel aan me gehad de laatste tijd, maar nog een paar weekjes en dan 

opp naar Disneyland Parijs! 

Lievee Eric, ik denk dat er niet veel vrouwen zijn die van hun (tevens full-time 
werkende)) echtgenoot zo veel 'werk'ruimte krijgen als jij mij hebt gegeven. Dit 
proefschriftt is daarom opgedragen aan jou. Het wordt de hoogste tijd dat ik mijn 
helftt van onze gezamenlijke taken weer naar behoren ga vervullen. 


