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DANKWOORD

“Ik heb de pest aan mensen die een proefschri! schrijven alleen om de titel. Als je wat te 
vertellen hebt, kun je dat ook wel zonder proefschri!.”

Aldus Maarten Koning in het eerste deel van Het Bureau van J.J. Voskuil (Meneer Beerta).

Hier zit zeker een kern van waarheid in, maar gelukkig heb ik niet al te letterlijk naar 
Maarten Koning geluisterd. Anders had ik een unieke ervaring gemist, die mij naast 
momenten van drukte, paniek, en wanhoop ook momenten van relativering, vreugde om 
eenvoud van ogenschijnlijke complexiteit, mensenkennis en vooral veel plezier gegeven 
hee%. Dit heb ik mogen doen omringd door zeer bijzondere mensen, die ik hierbij graag de 
revue wil laten passeren en aan wie ik mijn dankbaarheid wil uitspreken.

Allereerst wil ik de ruim 700 patiënten die hebben meegedaan aan de CONTRAST 
studie hartelijk bedanken. Zonder hun medewerking kan een dergelijk onderzoek niet 
uitgevoerd worden, en mijn dank en waardering is dan ook groot. Mijn dank gaat ook uit 
naar alle nefrologen en studieverpleegkundigen van de deelnemende centra, die allen een 
grote inspanning hebben geleverd om CONTRAST tot een succes te maken.

Professor dr. P.M. ter Wee, 1e promotor. Beste Piet, ondanks je driedubbel gevulde 
agenda staat je deur altijd open en weet je altijd een steun in de rug te zijn voor mij. Je 
kan me stimuleren, maar, in mijn geval misschien nog wel belangrijker, je kan me ook 
afremmen op het goede moment. Dank voor alle kansen die je me geboden hebt.

Professor dr. M.L. Bots, 2e promotor. Beste Michiel, jouw motto zou kunnen zijn 
“pragmatisme waar het kan, principes waar het moet”. Met deze werkwijze heb je me enorm 
geholpen in het voltooien van dit boekje. Je hebt me keer op keer gewaarschuwd voor 
ruggenmergre$exen van reviewers, en je hebt ervoor gezorgd dat dergelijke re$exen zich 
bij mij niet ontwikkeld hebben. In één telefoongesprek kon je mij én het stuk waar ik aan 
werkte weer in het juiste spoor krijgen. Veel dank hiervoor.

Dr. M.P.C. Grooteman, 1e co-promotor. Lieve Muriel, ik kan me geen betere co-
promotor en collega wensen. Voor velen, maar niet in het minst voor mij, ben jij de enige 
echte slijpsteen voor de geest. Je weet me te enthousiasmeren, motiveren en inspireren. En 
dit gaat ook op buiten het werk, je bent veelzijdig van hond tot cobra tot sprinkhaan tot 
Murakami’s Opwindvogelkronieken. We hebben samen genoten van Picasso in Philadelphia 
en Fauré in Praag. Ik hoop dat onze paden elkaar nog veelvuldig zullen kruisen.

Dr. P.J. Blankestijn, 2e co-promotor. Beste Peter, jij hebt de eerste periode van mijn 
promovendusschap in Utrecht begeleid. Hierna hebben vele onderonsjes gevolgd, van verse 
croissantjes op de Ceintuurbaan tot Nespresso in de P.C. Hoo%. Je stond altijd klaar met een 
relativerende opmerking. Toen ik na de zoveelste afwijzing van een van de stukken door 
een tijdschri% de analyse nóg wat ingewikkelder wilde maken, zei je bemoedigend “Goed 
zo Neelke, if you can’t convince them, confuse them!”; precies de opmerking die ik op dat 
moment nodig had.
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Veel dank ook aan de rest van het CONTRAST team:
Beste Menso, ik ken weinig mensen die het na hun pensioen misschien nog wel drukker 

hebben dan daarvoor. De periode voor de afronding van dit proefschri% verzuchtte je zo 
nu en dan: “een dag zonder stuk van Neelke is een dag niet geleefd”. Ik beloof je dat er 
rustigere periodes zullen aanbreken. Dank voor al je hulp bij het schrijven van de stukken, 
het ontleden van mijn gedachtenkronkels en je vermogen tot kinderlijke verwondering.

Beste Rene, dankzij jou werd de hoofdlijn in de CONTRAST vergaderingen bewaakt die 
dreigden te verzanden in details. Jouw interesse voor zowel dialyse als transplantatie werkte 
inspirerend op mij.

Chère Renée Lévesque, merci pour tous vos e"orts pour l’étude CONTRAST et pour 
votre hospitalité lors de ma visite à Montréal!

Beste Albert, Claire en Ira, dank voor jullie hulp en “mental support” bij het verzamelen 
en analyseren van de data, en het overnemen van mijn taken voor CONTRAST als de 
kliniek mij weer eens te veel in beslag nam. Albert, bevalt het je nog steeds in het donker 
van de afdeling radiologie? Claire, je gaat vast terugverlangen naar de relatieve rust van 
statistiek en computer nu je bent gestart in de kliniek! Ira, succes met jouw promotie traject.

De ondersteuning vanuit het Julius Centrum in het UMC Utrecht wil ik hartelijk 
bedanken: Eugenie Ram, Gerda Kuiper, Ella Wijnia, Nicole Boekema, Ingeborg van 
der Tweel en wijlen Bernard Slotboom: zonder jullie tomeloze inzet kan een project als 
CONTRAST niet slagen.

Nel Willekes en haar collega’s van het nefrologie laboratorium in het UMC Utrecht: 
dank voor het verwerken van al die buisjes bloed! Nel, je verzuchtte wel eens dat je hoopte 
dat we wel iets met al dat materiaal gingen doen. Et voilà!

De leden van de leescommissie, Prof. dr. R.J.M. ten Berge, Prof. dr. C.A.J.M. Gaillard, 
Prof. dr. P.C. Huijgens, Dr. F.J. van Ittersum, Prof. dr. Y.M. Smulders, Prof. Dr. D.W. 
Swinkels, Prof. dr. R. Vanholder en Prof. dr. M.C. Verhaar, wil ik hartelijk bedanken voor 
het beoordelen van mijn proefschri%. 

Beste Ineke, ik vind het een eer dat je als transplantatie-nefroloog en immunoloog voor 
mij in de wereld van hemodia#ltratie en renale anemie hebt willen duiken. Ik hoop dat ik 
het vertrouwen dat je in mij gesteld hebt bij mijn komst naar het AMC waar kan maken.

Beste Carlo, dank voor het meedenken over de hepcidine stukken en al je “tips and 
tricks” op Apple gebied.

Beste Dorine, dank voor je waardevolle bijdrage aan de artikelen over hepcidine, en dit 
geldt ook voor Prof. dr. J.F.M. Wetzels. Dorine en Jack: weekend of door de week, weer of 
geen weer, jullie waren altijd razendsnel met jullie zeer nuttige reacties op de manuscripten, 
abstracts en posters die ik stuurde. Dank hiervoor!

Ik wil alle (oud-) collega’s van de afdeling nefrologie in het VUmc heel hartelijk bedanken 
voor hun interesse en hulp bij mijn onderzoek, maar vooral ook voor alle gezelligheid en lol die 
we hebben gehad. Ik schat het niet als ondenkbaar in dat we over een paar jaar, na de fusie tussen 
AMC en VUmc, die er vast gaat komen, weer gewoon collega's op dezelfde afdeling zijn.
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Aan het begin van dit dankwoord heb ik mijn dank uitgesproken naar alle 
studieverpleegkundigen van de CONTRAST studie, maar ik moet toch Marjon van Vliet 
in het bijzonder noemen. Marjon, door jouw inzet en zeer nauwgezette manier van werken 
liep CONTRAST in de VU op meer dan rolletjes. Ook een woord van speciale dank aan 
Ada van Dijk en Ingrid de Bruin van het secretariaat nefrologie in de VU voor hun hulp en 
ondersteuning, met name toen de fysieke afstand tussen mij en de VU groter geworden was.

Mijn collega’s van de afdeling nefrologie in het AMC wil ik hartelijk bedanken voor hun 
interesse en gezelligheid. Jullie hebben ervoor gezorgd dat ik me, als gewezen VU-meisje, 
al na een jaar zeer thuis voel in de betonnen kolos in Amsterdam Zuidoost die AMC heet, 
van de kelder tot aan de 7e verdieping. Een speciaal woord voor Karlijn van Donselaar en 
Frederike Bemelman: dank voor jullie zeer waardevolle collegialiteit en de ruimte die jullie 
mij gaven om mezelf zo nu en dan thuis achter de computer te kunnen opsluiten.

Ik wil al mijn S.E.S.A.M. vrienden en vriendinnen bedanken voor alle jaren van 
gezelligheid en broodnodige ontspanning, bij alle dinertjes en borrels thuis en in diverse 
horeca gelegenheden in Amsterdam.

Lieve Marije, ik zou nooit meer durven te zeggen dat wij slechts “collega’s” zijn, dank 
voor de #jne vriendschap, het klankbord dat je voor mij bent en onze eigen what’s app-
communicatie in codetaal. Bizo, DAJ.

Lars, met jou heb ik mijn eerste schreden in de wereld van hemodia#ltratie, CONTRAST 
en SPSS gezet, en je was een goede mentor! Jouw manier van omgaan met de wetenschap 
wekt bewondering op bij mij. Ik was drie jaar geleden erg trots dat ik jou als paranimf 
terzijde mocht staan, en ik ben blij dat jij nu naast me staat.

Lieve Karima, dank voor je hartverwarmende en onvoorwaardelijke vriendschap, die 
het niveau van “collegaatjes” reeds mijlenver ontstegen hee%. Ik geniet van je openlijke 
a&eer van statistiek en SPSS, je allergie voor smaldenkendheid en je zeer oprechte aversie 
tegen onrechtvaardigheid. Verder zou ik niet zonder je oorverdovende lach kunnen. 
Ik ben dankbaar dat je mijn paranimf wil zijn en ik hoop dat we nog heel lang collega’s, 
stadsdeelgenoten, gelijkgestemden en bovenal vriendinnen zullen zijn.

Lieve Hanneke en Bart, broer en zus. Ondanks dat we niet dagelijks met elkaar aan de 
lijn hangen en heel verschillende bezigheden hebben, ben ik ontzettend blij met het goede 
contact dat we hebben en met jullie lieve steun in het tot stand brengen van dit proefschri%. 
Al jarenlang vragen jullie telkens weer met even veel interesse en enthousiasme “Neel, hoe 
gaat het eigenlijk met je proefschri%?”. Dank hiervoor!

Lieve papa en mama, Paul en Maria. Dank voor jullie onophoudelijke steun, ook in dit 
promotietraject, en jullie onvoorwaardelijke vertrouwen in mij. Als ik twee dingen van jullie 
heb meegekregen is het doorzettingsvermogen, ook als het even wat minder gaat, en het 
feit dat je moet genieten van de mooie momenten in het leven. Papa, ook in professioneel 
opzicht hebben wij een onmiskenbare band, alhoewel we die in een hele andere richting 
hebben ontwikkeld. Je hebt mij veel waardering en respect voor het moeilijke vak van 
huisarts bijgebracht, en de wijze waarop jij dat vak altijd hebt uitgeoefend. Mama, jouw 
eeuwige, en vaak ook terechte, scepsis over de studie medicijnen en de geneeskunde in 
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het algemeen hee% voor mij het vak van arts tot geuzentitel gemaakt. Desondanks hebben 
wij zo veel gemeenschappelijke eigenschappen en interesses! Ik ben enorm trots op jouw 
bijdrage aan de vormgeving van dit boekje.

Liefste Philip, ik ben blij dat het leven en de wereld zó ontzettend veel meer te bieden 
hebben dan een ziekenhuis en een proefschri%.' Van ko(e in de zon op het balkon in 
Amsterdam tot de nachttrein door de Gangesvlakte in Noord-India.'En dat ik al die dingen 
met jou mag delen. Hopelijk nog heel lang. Heel erg lang…

Neelke van der Weerd
Amsterdam, juli 2012
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Medisch Centrum in Amsterdam (opleiders: Prof. dr. S.A. Danner en Prof. dr. M.H.H. 
Kramer) en in 2006 met het aandachtsgebied nefrologie (opleider: Prof. dr. P.M. ter Wee). 
In datzelfde jaar begon ze haar werk als arts-onderzoeker bij de CONvective TRAnsport 
STudy (CONTRAST), waarvan de resultaten leidden tot dit proefschri%. In 2009 rondde ze 
de opleiding tot internist-nefroloog af en was ze werkzaam in het VU Medisch Centrum 
in Amsterdam en in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Sinds 2011 is ze als sta$id 
verbonden aan de afdeling nierziekten in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.


