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Velen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van mijn 'boekje'. Graag wil ik hen 
hiervoor bedanken. 

Allereerst wil ik de patiënten bedanken die belangeloos deelnamen aan het NECOSAD-1 
projekt. De artsen en verpleegkundigen van de dialysecentra van het NECOSAD-1 
projekt ben ik dankbaar voor hun inspanningen om het projekt goed te laten verlopen. 

Ank, Barbara, Roos, Carola en José, dank jullie voor de betrouwbare en volledige invoer 
van de patiëntengegevens en de belangstelling voor mijn onderzoek en mijn persoon. Het 
was altijd aangenaam vertoeven bij jullie op het NECOSAD-trial bureau. Ook de andere 
medewerkers van het trialbureau dank ik voor hun inzet voor het NECOSAD-project. 

Mijn promotor Prof.dr. R.J. de Haan ben ik veel dank verschuldigd. Beste Rob, weer één 
naar de kerk gebracht! Je eenmanszaakje heb je in korte tijd uitgebouwd tot een waar 
productiebedrijf van promovendi. Dat je desalniettemin tijd en persoonlijke aandacht 
voor al je 'producten' weet te houden, waardeer ik enorm. Dank je voor je stimulerende 
begeleiding, creatieve ideeën en je altijd aanwezige vertrouwen in mijn werk. O m te 
eindigen met jouw woorden: "Goed werk!". 

De bijdrage van mijn klinische copromotor, Dr. R.T. Krediet, is belangrijk voor mij 
geweest. Beste Ray, ondanks je drukke binnen- en buitenlandse agenda had je tussendoor 
altijd tijd om mijn vragen te beantwoorden en mijn manuscripten van commentaar te 
voorzien. Ik heb veel geleerd van je enorme deskundigheid op het terrein van nierziekte 
en dialyse. Veel dank hiervoor en voor je enthousiasme voor mijn onderzoek. 

Mijn epidemiologische copromotor, Dr. RW. Dekker, wil ik bedanken voor zijn 
methodologische begeleiding van mijn onderzoek en het NECOSAD-projekt. Beste 
Friedo, dank voor je steun, je bereidheid mij te helpen wanneer ik vastliep met mijn 
analyses en de ruimte die je mij gaf mijn ideeën uit te voeren. 

De leden van mijn promotiecommissie, Prof.dr. L. Arisz, Prof.dr. E. Briët, Prof.dr. 
J.C.J.M, de Haes en Prof.dr. G.K. van der Hem dank ik voor het beoordelen van mijn 
proefschrift. Dear Dr. Gokal, I feel honoured to have you as member of my promotion 
committee. 

Beste Kitty, jouw aanwezigheid is van onmisbare invloed geweest op het welslagen van 
het NECOSAD-projekt en de totstandkoming van dit 'boekje'. Ik denk met veel plezier 
terug aan onze samenwerking en onze 'roadshow' in Amerika en Canada. Ik bewonder de 
wijze waarop je jouw werk, promotie en moederschap weet te combineren. Ik wens je 
veel succes met de afronding van jouw 'boekje'. 

Dr. E.W. Boeschoten, beste Els, (kan dit ooit nog zonder associaties tegen je worden 
gezegd?!), dank je voor je inzet voor mijn onderzoek en je stimulerende en opgewekte 
leiding van het NECOSAD-projekt. 
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Collega's van de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, dank voor jullie 
collegialiteit en belangstelling. Mijn vroegere en huidige kamergenoten Ben-Willem, Mark, 
Corianne, Elly en Astrid: Beste Ben-Willem en Mark, jullie hebben mijn start op d'e KEB 
onvergetelijk gemaakt. Een lach is niet te bedwingen als ik terugdenk aan de grappen die 
voorbij kwamen. Met jullie is een stuk humor van de afdeling verdwenen. Kom snel terug! 
Beste Corianne, Elly en Astrid, het is altijd een beetje thuiskomen op het werk met jullie 
om me heen. Het is prettig niet alleen je ei kwijt te kunnen over het werk maar ook over 
'het leven'. Beste Noor, Hans, Gerrit-Jan en Robert, het samen op een kamer vertoeven is 
geen noodzakelijke voorwaarde voor een goed contact. Dank jullie voor jullie gezelligheid, 
warme belangstelling en adviezen. Beste Corianne, Hans en Gerrit-Jan, nog even en dan is' 
jullie boekje ook af. Succes! Prof.dr. P.M.M. Bossuyt, beste Patrick, jouw aanwezigheid bij 
een cursus repeated measures analyse heeft er toe bijgedragen dat ik er toch nog iets van 
heb opgestoken èn het bovendien heb kunnen toepassen in dit boekje. Ik kijk uit naar 
onze samenwerking de komende jaren. Beste Barbara, dat wordt samen puffen straks! 

Beste Marijke, door jouw omslag heeft het boekje een kleurrijker en persoonlijker karakter 
gekregen. Ik ben je hiervoor heel dankbaar. 

Lieve zussen, (schoonfamilie en vrienden, dank jullie voor jullie niet aflatende warme 
belangstelling en jullie steun. Jullie kunnen me de komende tijd niet genoeg afleiden! 

Lieve Petmschka en Carl, jullie zijn niet alleen op 2 juli mijn paranimfen maar eigenlijk 
altijd. Het geeft me een goed gevoel jullie op 2 juli naast mij te hebben. 

Lieve papa en mama, ik prijs me gelukkig met zulke warme, zorgzame en betrokken 
ouders als jullie, daarom draag ik mijn 'boekje' aan jullie op. Lieve mam, dank je voor je 
bijdrage aan de omslag. 

Lieve Jeroen, het is eindelijk af! Ik kan je niet genoeg bedanken voor je onvoorwaardelijke 
steun, je enorme geduld en de vrijheid die je mij gaf altijd weer het werk voor te laten 
gaan. De tweede bevalling dit jaar is voor ons samen! 




