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In november 2008 zat ik onder de palmbomen van een Tanzaniaans ziekenhuis. Ik doorliep 

een van mijn laatste coschappen en probeerde antwoord te vinden op de vraag wat ik na 

mijn afstuderen zou gaan doen. Toen de zon onderging en ik lang had nagedacht, meende ik 

te weten wat ik wilde. Ik realiseerde me toen echter onvoldoende dat je leven grotendeels 

wordt bepaald door de mensen die op je pad komen. Een aantal van die mensen wil ik in het 

bijzonder bedanken voor hun directe of indirecte bijdrage aan de totstandkoming van dit 

proefschrift.  

 

Ten eerste mijn (co-) promotoren, zonder wie dit proefschrift er niet was geweest. Dr. C.E.H.  

Siegert, beste Carl, jij bent de aanzet geweest tot dit onderzoek. Als student geneeskunde 

benaderde ik je met de vraag of ik bij jou onderzoek kon doen. Ik heb bewondering voor de 

wijze waarop jij vanuit een perifeer centrum patiëntenzorg, opleiding en wetenschap 

combineert. Dank voor de vele mogelijkheden die je mij hebt geboden. Prof. dr. A. Honig, 

beste Adriaan, met jouw bijdrage kreeg dit onderzoek een extra dimensie. Dank voor al je 

adviezen en het vertrouwen dat je in me had. Prof. dr. F.W. Dekker, beste Friedo, vanwege 

jouw enthousiasme ben ik doorgegaan met het doen van onderzoek. Jij liet me de grenzen 

van mijn intellect ontdekken. Wat heb ik veel van je geleerd. 

 

Dank ook aan andere mensen die inhoudelijk hebben bijgedragen. Dr. K.J. Jager, beste Kitty, 

steeds zorgde je ervoor dat de juiste deuren open stonden en dat mijn stukken beter 

werden. Dr. E.W. Boeschoten, beste Els, de wijze waarop jij rust overbrengt, doceert en 

jonge onderzoekers serieus neemt, is een voorbeeld. Prof. dr. R.T. Krediet, beste Ray, jouw 

inzichten en kritische vragen hebben me aan het denken gezet. Dr. S. le Cessie, beste Saskia, 

jouw hulp heeft geleid tot een beter proefschrift. Dr. M. Verduijn, beste Marion, het 

moment dat ik verslagen door de Red Rocks in Colorado liep, herinner ik me nog goed. Hoe 

moeilijk ik het ook vond dat je wegging, het heeft me gedwongen vertrouwen te krijgen in 

mijn eigen aanpak en mijn promotietraject in eigen hand te nemen.  

 

I would like to thank the members of the doctoral reading committee - prof. dr. A.T. 

Beekman, dr. C.F. Franssen, dr. K.J. Jager, prof. dr. P.J. Roderick, prof. dr. K. Stronks, prof. dr. 

P.M. ter Wee - for taking the time to review and judge my thesis. I am looking forward to 

discussing my work with you. 

 

Door geregeld de dialyseafdeling van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis op te lopen, bleef ik 

me realiseren waar ik onderzoek voor deed. Graag wil ik alle patiënten bedanken die hebben 
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meegewerkt. Ik realiseer me ten volle wat een belasting het moet zijn om regelmatig 

vragenlijsten in te vullen. Een speciaal woord van dank aan de drie dialysepatiënten die 

bereid waren om te poseren voor de omslag van dit proefschrift.  

 

Medewerkers van de dialyseafdeling van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, jullie hulp en 

belangstelling deden me goed. Een speciaal woord van dank aan Lobbetje, vanaf dag één dat 

ik de dialyseafdeling opliep, heb je meegeleefd en stond je voor me klaar. Jij ziet wat er in 

mensen omgaat. 

 

Mede-promovendi uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Bert, Emma, Eva, Joanne, Michiel, 

Nadine en Noera, jullie vierden successen mee en wisten me op te beuren als het tegenzat. 

Bert en Eva, wat fijn dat jullie de DIVERS-onderzoekers zijn geworden. Joanne, wat heb ik 

een geluk gehad met jou als kamergenoot.  

 

Een aantal andere mensen uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis wil ik ook graag bedanken. 

Chantal, Marianne en Marjan, bedankt voor jullie hulp. Saskia, fijn dat jouw kamerdeur altijd 

open stond. Jelmer, wat is de omslag mooi geworden!  

 

Collega’s van de afdeling Klinische Epidemiologie van het Leids Universitair Medisch 

Centrum, jullie hebben dit proefschrift naar een hoger niveau getrokken. Samantha, ik heb 

veel geleerd van jouw manier van werken: oog voor de ander en nooit de moed laten 

zakken. Kirsten, jij begreep dat er voor hard werken nog iets anders nodig was! Marjolein, al 

zaten wij op andere afdelingen, het was fijn om met jou hetzelfde traject te doorlopen. 

Tamara, bedankt voor je ondersteuning. Collega’s van het nierclubje, Nynke, Tiny, Merel, 

Dinanda, Gürbey, Moniek, Marit, Hakan, Christiaan, Yvette en Celine, dank voor alle 

leermomenten. Tot slot Sandra, bedankt voor onze geweldige samenwerking.   

 

Colleagues from the United Kingdom Renal Registry, I would like to thank you for the warm 

and inspiring way in which you welcomed me during my stay in Bristol. In particular, I would 

like to thank Retha. I cannot find the words to express my gratitude for the way you made 

me feel at home. Prof. dr. P. Roderick, dear Paul, discussions with you are very inspiring and 

have led me to deeper insights into my study. 

 

Colleagues from the Danish Renal Registration, I am grateful for the friendly ambiance that 

made me feel welcome. Kristine, you have not only been a tremendous help, but being a 
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guest in your house also taught me lessons for life. Dr. M. Norrendam, dear Marie, your help 

has led to a better understanding of the concept of ethnicity. 

 

Collega’s uit het Ziekenhuis Amstelland, dankzij jullie is het me gelukt om mijn proefschrift af 

te ronden tijdens de start van mijn opleiding tot internist.  

 

Lieve vrienden, Carlien, Christiaan, Ellen, Femke, Jeroen, Karin, Katja en Marie Louise, ik ben 

trots op onze vriendschap! Diana, Dieuwke, Gitte, Janneke, Jolanda, Marieke en Noortje, we 

hebben aan een half woord genoeg. Marco en Gitte, jullie inzichten zijn me veel waard.  

 

Lieve Caroline en Karin, mijn paranimfen, onder de palmbomen in Tanzania stonden jullie 

aan de basis van dit proefschrift en in de afgelopen jaren zijn jullie nauw betrokken geweest 

bij het wel en wee hiervan. Caroline, niet eerder ben ik iemand tegengekomen waarmee ik 

zoveel gemeen heb. Karin, samen doorliepen we het VWO, het eerste jaar 

gezondheidswetenschappen en daarna de opleiding geneeskunde. Ik heb het gevoel dat 

jullie er altijd voor me zijn.  

 

Lieve Jenny en Ton, dit proefschrift is aan jullie opgedragen. Hoe kan ik jullie bedanken voor 

jullie onvoorwaardelijke liefde, interesse en steun? Mam, zonder Borre was het nooit zover 

gekomen. Pap, plommis! Lieve Oma, dank voor de levenslessen die jij me leert, daar kan 

geen promotie tegen op. Familie Bokkers, dank voor jullie interesse in mijn onderzoek. 

 

Tot slot, lieve Herbert, wat lopen onze paden al lang samen. De manier waarop jij mij ruimte 

geeft, waardeer ik elke dag opnieuw. Er is altijd wel iemand, maar niemand zoals jij. 


