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Zoals U op pagina vier kunt lezen, is dit proefschrift tot stand gekomen dankzij de 
hulp van velen: studenten, analisten, klinici, klinisch chemici en anderen. Soms betrof het 
meedenken, een andere keer proeven doen, teksten doorlezen of gewoon eens vragen hoe 
het gaat. Een enkele maal moest de bittere smaak van het afwijzen van een artikel, 
natuurlijk volledig onterecht, worden weggespoeld met een "capootje" op het plein en ook 
dan stond ik er niet alleen voor. Iedereen hiervoor heel hartelijk dank. Echter, binnen deze 
grote groep van vrienden en collegae is een klein aantal die ik in het bijzonder wil noemen. 

Mijn promotor en opleider Prof. dr G.T.B. Sanders. Beste Gerard, het is alweer 
negen jaar geleden dat ik je als student vanuit een telefooncel op Roeterseiland belde voor 
een afspraak; ik wilde namelijk mijn afstudeerstage analytische chemie combineren met 
klinische chemie. Van het één kwam het ander en nu zit ik als klinisch chemicus en bijna 
doctor mijn laatste regels van het proefschrift te typen. Tijdens onze vakantie in augustus 
zaten we samen achter de PC, op mijn zolderkamertje hier in Castricum, de laatste hand te 
leggen aan de eindversie voor de beoordelingscommissie. Ik denk dat deze situatie een goed 
voorbeeld is van hoe we de afgelopen acht jaar met elkaar zijn omgegaan. Heel hartelijk 
dank voor de geboden kansen en fijne jaren op het AMC. Ik heb veel van je geleerd. 

Renata, jij was mijn tweede grote steun tijdens het magnesiumonderzoek, ik ben blij 
dat je co-promotor wilt zijn. Mede dankzij jou werd onze hemodialyse studie een succes en 
leverde het op een haar na zelfs twee publicaties tegelijk in hetzelfde tijdschrift op. Ook 
voor de Magie studie en de ISE vergelijkingsstudie heb jij een berg werk verzet. Het was 
fijn zo'n magnesiummaatje erbij te hebben. Bovendien zorgde jij samen met Taco voor een 
zeer gezellig werkklimaat op de F-gang. 

Prof. dr R. Elin, dear Ronald, due to you and your colleagues of the National 
Institutes of Health in Bethesda, the comparison study became a success. Your suggestions 
about the design of the study and corrections of the manuscript were of great value to me. 
Fam honored that you accepted the invitation to be a member of the graduation committee 
and your presence during the defense of my thesis. 

Ook de andere leden van de promotiecommissie wil ik danken. Ruim binnen de 
gestelde tijd had U uw beoordeling klaar. Mede hierdoor is mijn tijdsplanning geen enkele 
maal in het gedrang gekomen. 

Huub, hartelijk dank voor hoofdstuk 3. We hebben een leuke tijd gehad samen, ook 
onder water. Ik denk er nog steeds met veel plezier aan terug. 

Medewerkers van het LAKC, en vooral de groep van Wouter, vele 
magnesiummetingen hebben jullie voor mij verricht. Daarnaast heeft bijna iedereen zich wel 
ïens door mij laten prikken. Eerst voor referentiewaarden in serum en later nog eens voor 
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referentiewaarden in rode en witte bloedcellen. Ik heb, ook tijdens mijn opleiding, samen 
met jullie een erg leuke tijd op het LAKC gehad. 

Fenny, Jan, Janke, Jo, Johan en Joop, Anja, Renata en Taco (ex)stafleden van het 
LAKC, het was een leuke en leerzame tijd. Mede dankzij jullie heb ik het 
magnesiumonderzoek kunnen combineren met de opleiding. 

Lieve ouders, dank U wel voor alles. Toen ik mijn baan voor een onzeker 
studentenleven wilde inruilen, heeft U nooit iets van twijfel laten merken en me altijd 
volledig gesteund. 

Arie en Carel, ik ben blij dat jullie mij op het moment supreme willen bijstaan. Fijn 
om zulke broers te hebben. 

Lieve Simone, ik heb het je met mijn plannen niet altijd even gemakkelijk gemaakt, 
toch was je er altijd. Zonder jou was dit alles me niet gelukt, het is af, dank je wel. 
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