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Dankwoord d 

DANKWOORD D 

Tott slot wil ik in vogelvlucht terugkijken op ruim 5 jaar promotie onderzoek en 
iedereenn bedanken die, direct of indirect, een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming 
vann dit proefschrift. In augustus 1995 heeft Jean-Claude Davin de belangrijkste bijdrage 
geleverdd aan de start van dit project door mij over te halen fellow Kindernefrologie te 
worden.. Het was niet gemakkelijk om, na het zwangerschapsverlof, mezelf voor 200% te 
gevenn in zowel het opstarten van het onderzoek alsook het fellowship Kindernefrologie, en 
daarnaastt ook nog een goede moeder en partner te blijven. De eerste tijd op het SKIL was 
behoorlijkk wennen. De verschillen tussen werken als onderzoeker op een laboratorium of als 
artss op een afdeling zijn zeer groot. Het laboratoriumwerk was goed voor mijn ervaring maar 
ikk ben nu blij dat ik nooit meer een ELISA, celkweek of FACS hoef te doen. Het waren 
goedee tijden maar ook slechte tijden. Iedereen op het SKIL die mij geholpen heeft met van 
alless en nog wat wil ik graag bedanken. Mirjam van Weel, mijn vaste analiste in de eerste 
driee jaar heeft veel laboratoriumwerk verricht op zeer secure wijze en veel autoritten 
gemaaktt naar de diverse dialyse centra om bloed en dialysaat van kinderen op te halen. 
Karlaa Peters en Barbara Dierdorp hebben mij, na het vertrek van Mirjam, gelukkig geholpen 
omm zoveel mogelijk te kunnen afronden. Verder Monique, Frederique, Marianne, Richard en 
Frankk ook bedankt voor alles. Ik voelde me op het lab een vreemde eend in de bijt, in die zin 
datt ik geen full-time AIO was en daarnaast de enige van de Kindergeneeskunde die om de 
haverklapp weer naar boven werd geroepen om kliniek te doen. Toch vond ik het erg gezellig 
mett Jesse, Ming, Christa, Rob en Rene. Theo Out, co-promotor en mijn begeleider op het 
lab,, bijna elke week zaten we op je kamer naar de resultaten te kijken, tot in detail. Voor 
mijnn gevoel soms te lang waardoor mijn geduld op de proef werd gesteld. Jouw "detaillisme" 
kwamm ook duidelijk naar voren bij het corrigeren van de artikelen. Je vasthoudendheid heeft 
inn ieder geval zijn vruchten afgeworpen. René van Lier, mijn tweede begeleider op het lab, 
jee hebt mij tijdens het laatste deel van het project gelukkig in die richting weten te sturen wat 
haalbaarr was binnen de tijdslimiet, door af te zien van ingewikkelde en tijdrovende 
lymfocytenkwekenn met donor B en T cellen enz enz, en te switchen naar meer eenvoudig 
uitvoerbareuitvoerbare experimenten zoals het typeren van de B cellen. 

Allee kinderen die bloed en/of dialysaat hebben afgestaan voor het onderzoek wil ik 
bedanken. . 

Rayy Krediet, mijn promotor, u was degene die mij kon stimuleren om de vele 
resultatenn die we inmiddels hadden verzameld systematisch op te schrijven. Ik hoor U nog 
zeggen,, ze moet gaan schrijven! Uw manier van corrigeren en begeleiden hierin was voor 
mijj erg leerzaam en prettig. U maakte altijd tijd voor me vrij. Ik hoop dat we in de toekomst 
nogg kunnen blijven samenwerken. 

Jean-Claudee Davin, mijn co-promotor, we hebben al die jaren samen op een 
piepkleinn kamertje vertoefd, een aantal jaren zonder licht, een aantal met licht. Ondanks je 
problemenn met de Nederlandse taal, die trouwens aardig zijn verbeterd in de loop der jaren, 
kondenn wij goed met elkaar communiceren. Je hebt me altijd het vertrouwen gegeven dat 
hett zou lukken en ik hoop dat je tevreden bent met het resultaat. 
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Jaapp en Sjoerd, jullie hebben mij veel geleerd over de klinische nefrologie, 
beduidendd minder over wetenschappelijk onderzoek. Mijn gedram over gelijke verdeling van 
onderzoekk en kliniek, met name in de tweede helft van het project, was voor jullie, maar ook 
voorr mij niet gemakkelijk. Ik kijk dan ook terug op turbulente, leerzame maar ook gezellige 
fellow-jarenn tesamen met Joost, Marieke en Floor. 

Dee verpleging van de CAPD en hemodialyse hebben alle jaren fantastisch 
geholpenn met de praktische kant van het onderzoek. Jullie waren onmisbaar voor onze 
bijzonderee groep kindernefrologen. 

Dee leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor het kritisch doorlezen 
vann het manuscript. Brad Warady, I appreciate your willingness to attend this day and I hope 
wee can work together in the near future. Hugo Heymans, niet zozeer betrokken bij de directe 
begeleidingg van mijn onderzoek maar op de achtergrond was u altijd aanwezig, met name in 
dee voortgang en begeleiding van onze nefrologie groep. Leo Monnens, gastopponent, U 
bentt voor mij hét voorbeeld van een gedreven wetenschapper maar daarnaast een integer 
menss met een warm hart. 

Dee nefrologen en verpleegkundigen van de kinderdialyse centra in Nijmegen, 
Rotterdamm en Utrecht wil ik bedanken voor de prettige samenwerking. De Immunologie 
groepp uit het WKZ in Utrecht, bedankt voor de praktische ondersteuning en de stimulerende 
discussiess over de Fc-receptoren. 

Arnold,, bedankt voor je hulp m.b.t. de literatuur en Gert-Jan voor de computer 
ondersteuning.. Katinka, je bent een fijne secretaresse. 

Familie,, vrienden en collegae, iedereen bedankt voor de belangstelling en hulp, 
maarr ook op z'n tijd de kritiek die ik blijkbaar nodig had. Iedereen uit Leiden, fijn dat jullie mij 
dee ruimte hebben gegeven dit proefschrift te kunnen afronden. Machteld, we kwamen met 
elkaarr in contact doordat jij konijnen met kinderen vergeleek. Je hebt veel voor me gedaan. 

Heleen,, we begonnen samen als assistent op de oncologie afdeling, nu ben je mijn 
paranimf,, maar de afgelopen jaren was je vooral een hele goede vriendin. Je steun was heel 
belangrijkk voor me. Huib, we begonnen samen als student in Maastricht bijna 20 jaar 
geleden,, jij 10 jaar ouder dan ik, nu ben je mijn paranimf, omdat je al die tijd een bijzondere 
vriendd van me bent gebleven. 

Papaa en mama, niet meer piep maar gelukkig wel gezond, ik vind het heel erg fijn 
datt jullie dit moment hebben kunnen meemaken. Jullie hebben altijd voor mij klaar gestaan. 

Curd,, jij hebt waarschijnlijk het meeste te lijden gehad onder mijn mentale en 
fysiekee doorzettingsvermogen in mijn werk. Het spijt me. Succes is maar geluk, maar 
gelukkigg zijn is waar het uiteindelijk om draait. We gaan momenteel door een diep dal maar 
ikk hoop dat er in ieder geval een moment komt dat we mekaar kunnen vergeven. 

Meess en Hidde, lieve schatjes van me, waarschijnlijk kunnen jullie je later weinig 
herinnerenn van deze tijd, maar ik zal het nooit vergeten hoe belangrijk jullie bijdrage is 
geweest. . 
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