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Dankwoord Dankwoord 

Vanzelfsprekendd kon dit proefschrift alleen tot stand komen met medewerking en 

inzett van velen. Op deze plaats wil ik iedereen daar hartelijk voor bedanken. Een 

aantall van hen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Mijnn beide promotoren, Prof. Bossuyt en Prof. Krediet, wil ik graag bedanken. 

Bestee Patrick, dank voor je inspirerende begeleiding. Ik heb veel geleerd 

vann je weloverwogen commentaren en heldere analyses. 

Bestee Ray, ik bewonder je kennis van en enorme inzet voor het onderzoek 

onderr dialysepatiënten. Ondanks je drukke werkzaamheden wist je altijd tijd vrij 

tee maken om mij wegwijs te maken in dialyse-land. 

Mijnn beide co-promotoren, Dr Dekker en Dr Boeschoten bedank ik voor hun 

tomelozee inzet voor NECOSAD. 

Bestee Friedo, je enthousiasme voor onderzoek en met name het 

NECOSADD onderzoek is ongeëvenaard. Altijd op zoek naar nieuwe wegen en 

mogelijkhedenn hoe een artikel of analyse nog net iets beter kan. Ik heb heel veel 

geleerdd van je kritische commentaren en bezieling. 

Bestee Els, het maakt niet uit wat voor dag of tijdstip het is, altijd ben je 

bereikbaarr voor die ene vraag die 'echt' haast heeft en vandaag nog beantwoord 

moett worden. Tegenwoordig gaan de reacties zelfs al in kleurige tekstballonnen. 

Dee leden van de promotiecommissie professor Bonsel, professor van der Hem, 

professorr Levi, professor Limburg en professor Vandenbroucke dank ik voor het 

kritischh lezen van mijn proefschrift. 

Allee medewerkers en ex-medewerkers van het NECOSAD bureau wil ik ook 

graagg bedanken. Nog voordat ik goed en wel uit de super trage lift was gestapt, 

stondd er al een kopje koffie of thee voor me klaar, waarbij menigmaal de 'luxe' 

koektrommell te voorschijn kwam. Zonder jullie enthousiasme en het vaak 

gehoordee "natuurlijk doen we dat even" was NECOSAD nooit zo mooi geworden. 

Dee gezelligheid, en natuurlijk de koekjes, maken een bezoek aan het bureau 

altijdd zeer de moeite waard. 

Mijnn collega's van de KEB wil ik graag bedanken voor de goede en gezellige 

sfeer.. Het is aangenaam werken bij jullie. Mijn kamergenoten, Tessa en Hans, 

doorr jullie is J2-211 de leukste werkkamer. Jeannette, het is prettig samen met je 
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tee werken en bedankt voor al het meerijden. Barbara, hopelijk zullen we nog 

vaakk samen even wat puzzelen naar aanleiding van een 'korte' vraag. Afina, leuk 

datt je af en toe wat leven in die 'ingedutte' afdeling blaast. Hans R, Corianne, 

Miranda,, Carlo, Brent, Rebecca en alle andere bedankt voor jullie belangstelling. 

Noor,, je hebt gelijk, weg met het calvinisme, laten we feesten. 

Uiteraardd bedank ik ook de patiënten, waarvan sommige al jaren trouw meedoen 

aann het NECOSAD onderzoek. Daarnaast wil ik de dialyse verpleegkundigen 

bedankenn die keer op keer de klinische formulieren hebben ingevuld en 

opgestuurd.. Zonder hen geen onderzoek. 

Allee mede 'nier'onderzoekers van de ERA-EDTA en de afdeling nefrologie: 

bedanktt voor de gezellige uitstapjes in het buitenland, hopelijk volgen er nog 

velen. . 

Petraa en Frank, eigenlijk zijn jullie al jaren mijn paranimfen, leuk dat jullie dat nu 

weerr willen zijn. 

Mijnn ouders, familie, en schoonfamilie wil ik bedanken voor de belangstelling en 

interessee voor de studie die nooit 'af' is. 

Hans,, mijn held, fijn dat je er bent. 
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