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Hett afronden van een proefschrift is een mooi moment om terug te blikken naar degenen die 

hieraann een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Allereerst dank ik de patiënten, die belangeloos 

meewerktenn aan het onderzoek en daarvoor één tot vijf dagen van hun tijd investeerden. De 

ledenn van de promotiecommissie bedank ik voor het kritisch lezen van het manuscript. Veel dank 

benn ik verschuldigd aan mijn promotor, prof. dr. L. Arisz. Beste Bert, je bent voor mij de 

inspiratorr geweest om het onderzoek te starten. Met jouw niet aflatende steun en toewijding, ook 

inn moeilijke tijden èn na je emeritaat, bleef het eindresultaat voor mij altijd in zicht. Jouw 

taalkundigee aanpassingen hebben het proefschrift beter leesbaar gemaakt. Mijn copromotor, prof. 

dr.. R.T. Krediet, beste Ray, de snelheid waarmee je mijn stukken las en corrigeerde heeft me 

altijdd verbaasd en blij verrast. Met behulp van jouw grondige kennis van de Engelse taal werden 

dee artikelen geperfectioneerd. 

Bobb Silberbusch, eveneens copromotor, zonder jou was het waarschijnlijk niet mogelijk 

geweestt het patiëntenonderzoek in het OLVG van de grond te krijgen. Hugo Weigel ontruimde 

opp jouw verzoek zijn kamer in het belang van het onderzoek. Ed Slaats, klinisch chemicus en 

Marcoo Prins, ziekenhuisapotheker waren al door jou geënthousiasmeerd toen ik ze kwam vragen 

dee GFR te gaan meten met radiofarmaca. Ook Ed en Marco hebben hun nek uitgestoken om dit 

onderzoekk in het OLVG uit te voeren, waarvoor natuurlijk mijn hartelijke dank. Jack Kennedy, 

hoofdd van het nucleair laboratorium, bezat een aangeboren geestdrift voor alles wat nieuw was en 

ontwikkeldee al snel diverse spreadsheetprogramma's voor een gestroomlijnde uitvoering van het 

onderzoek.. Alle GFR-berekeningen uit het OLVG komen van zijn hand. De 

laboratoriumbepalingenn werden gecoördineerd door EUy Schipper. De tabletten cimetidine werd 

geleverdd door Cunera van der Linden en de controle van inname werd bepaald in urinemonsters 

inn het laboratorium van Wubbo Lameijer. De polikliniek assistentes waren tenslotte bereidwillig 

omm allerlei hand- en spandiensten te verrichten, als ik tijdens het patiëntenonderzoek weer eens 

voorr een spoedconsult werd weggeroepen. 

Inn het AMC werd het onderzoek voortgezet bij patiënten met diabetische keto-acidose, die 

zichh bij nacht en ontij presenteerden op de spoedeisende hulp. Mij n dank gaat dan ook vooral uit 

naarr mijn dienstdoende collega's, co-assistenten, verpleegkundigen en laboratoriumpersoneel, die 

aann het onderzoek werkten terwijl ik sliep. Sommige laboratorium bepalingen zijn uitgevoerd in 

hett Klinisch Chemisch Laboratorium van het Slotervaart Ziekenhuis (hoofd: Ton van Zanten) 
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doorr Willem Mairuhu en Huib Bout. Ook zorgde Willem voor een betrouwbare opslag van de 

monsterss en voerden wij levendige discussies over de meting van plasma creatinine. Ik dank ook 

dee klinisch chemici Jo Gorgels en Joop Weber voor respectievelijk het opzetten van dit 

onderzoekk en het mede uitwerken van de gegevens. 

Bijj  het GFR-onderzoek van de transplantatiepatiënten waren de doktersassistentes van de 

dialyse-afdelingg F5-Zuid onmisbaar. Moniek, Natalie, Nicole en Esther een half woord was vaak 

voldoendee om het onderzoek zonder mijn verdere bemoeienis uit te voeren, waarbij ik de 

uitslagenn op een presenteerblaadje kreeg. Ik dank de transplantatie-artsen Janto Surachno, Ineke 

tenn Berge, Frederique Bemelman en Ingrid Keur voor het benaderen van patiënten voor mijn 

onderzoek. . 

Bijj  het opstarten van mijn onderzoek en later uitwerken van de gegevens zijn diverse mensen 

vann belang geweest. Mij n voorgangers in het onderzoek, Bernadette van Acker en Michaela 

Ixkes,, leverden mij de noodzakelijke informatie voor een vlotte start en zorgden ervoor dat ik 

niett opnieuw het wiel hoefde uit te vinden. Bob Walman en Joep Maeijer hebben mij in het 

OLVGG de eerste kneepjes van een goede (audio) visuele presentatie van artikelen en voordrachten 

bijgebracht.. In het AMC was Dick Struijk een onmisbare vraagbaak voor computerproblemen. 

Hanss Oosting, Friedo Gerard en Guus Hart zorgden voor de broodnodige statistische adviezen 

enn bewerkingen. 

Mij nn ouders, Gerard en Suus, toonden altijd belangstelling voor de vorderingen van mijn 

onderzoek.. Samen met mijn broers, zus, schoonfamilie en vrienden zorgden zij ook voor 

plezierigee afleiding en voor mentale ondersteuning in mindere tijden. Bandi en Robert, beste 

maatjes,, ik ben blij dat julli e mijn paranimfen willen zijn. Marcela en Max, julli e hebben mij de 

tijdd en ruimte gegeven dit tot een goed einde te brengen, ik hou van jullie! 

FritsFrits Kcmpcrman 
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