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Dankwoord. . 

Allereerstt wil ik graag alle patiënten bedanken, die aan het project hebben 
deelgenomenn en zonder wie er geen LERIC zou zijn geweest. Hun 
belangstellingg en bereidheid om van heinde en ver op te draven, heeft mij 
gesterktt in de overtuiging van het nut van het onderzoek. Leden van het 
begeleidingsteamm en alle participerende nefrologen en kindernefrologen, dank 
voorr julli e onmisbare steun aan het project. Leden van de promotiecommissie, 
dankk voor uw kritische reflectie van mijn proefschrift. 
Eenn paar mensen wil ik graag bij naam noemen: 
Hugoo Heymans, promotor, zonder jouw indringende enthousiasme voor het 
onderwerpp en je inspirerende, maatschappelijke visie op de kindergeneeskunde 
wass ik er nooit aan begonnen. 
Martinn Offringa, promotor, zonder jouw steun, begeleiding en bijzondere 
gevoell  voor humor had ik het nooit afgemaakt. Jouw een unieke gave om 
stukkenn a la minute te redigeren op punten, komma's èn inhoud heeft grote 
indrukk op mij gemaakt. 
Marikenn Gruppen, mijn LERIC-maatje, op jouw vrolijk enthousiasme, 
optimismee en tomeloze inzet dreef het project in de fase van het vergaren van 
gegevens.. Geen wonder dat sommigen toen dachten dat jij de projectleider was. 
Marthaa Grootenhuis, psycholoog, dankzij jouw stimulerende begeleiding kon ik 
mijj  af en toe zelf een beetje psycholoog voelen. 
Yvettee Kaufmann, Mirthe de Vries en Inge van der Venne, kernteamleden, het 
werdd wel erg stil in het LERIC-hok zonder jullie. Dank voor julli e enorme inzet. 
Hannahh Coutinho, Anouk van der Graaf, Janneke van den Broek, Bella Drost en 
Jeroenn Hutten, dank voor het monniken werk, dat julli e voor het soms 
archeologischee statusonderzoek hebben verricht. 
Willemm Jan Bos, Berthe van Eek, Pol van der Wouw, Eric de Groot, Wim Stok, 
enn Huib Caron, dank voor julli e inhoudelijke bijdrage aan de verschillende 
deelprojecten.. Friedo Dekker, epidemioloog, dank voor je enorme inzet bij het 
inn de steigers zetten van het onderzoek. Fabian Kooy, computer-wizard, dank 
voorr je hulp in de duistere wereld van SSFS. 
Jeann Claude Davin en Sjoerd Ploos van Amstel, mijn klinische collegae, leven 
mett een promoverende collega gaat niet zonder zuchten. Dank voor julli e steun. 
Wee krijgen hopelijk nu weer tijd voor onze leuke, voor anderen soms vreselijk 
irritantee discussies, samen met onze nieuwe geweldige collega Joana Kist. 
Joostt Frenkel en Jaap Homan van der Heide, paranimfen, gelukkig gaan 
sommigee vriendschappen nooit verloren; dank voor julli e morele steun. 
Dankk aan mijn ouders, die het in den beginne allemaal mogelijk hebben 
gemaakt. . 
Isabel,, Rózsa, Boen en Bram, dat julli e trots op me waren heeft me zo geholpen, 
"datt wil je niet weten". Ik ben ook vreselijk trots op jullie. 
Sabariah,, mijn liefste levensmaatje, butler, chauffeur, manager en nog veel 
meer,, zonder jouw was ik nergens. Houd vol!, ook jij gaat het afmaken. 
Volgendd jaar in Berlijn. 
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