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Dankwoord

In de afgelopen jaren hebben veel mensen hun bijdrage aan mijn proefschrift geleverd op 

wetenschappelijk en persoonlijk vlak. Zonder hen zou dit proefschrift er niet zijn geweest. 

Hieronder noem ik een aantal van hen in het bijzonder.

Professor dr. C.A.J.M. Gaillard, beste Carlo, bedankt voor alle begeleiding die je me 

gegeven hebt. Toen we in het begin nog zoekende waren naar een focus voor het 

onderzoek zag je direct overal kansen liggen. Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. Je 

hielp om structuur aan te brengen in ideeën, overleggen en teksten. Ik waardeer in het 

bijzonder dat je altijd bereikbaar bent en bij iedere tegenslag meteen klaarstond voor 

overleg, zodat we snel een plan hadden voor het vervolg. 

Professor dr. P.M. ter Wee, beste Piet, wat fijn dat je me de kans bood om met Birgits 

onderzoek door te gaan als promovenda. Bedankt dat je me op belangrijke momenten 

kennis liet maken met mensen die me verder konden helpen en er in de laatste maanden 

voor te zorgen dat ik dit traject tijdig heb kunnen afronden.

Dr. J.E. Nagtegaal, lieve Elsbeth, bedankt voor alles. Wat ben je een geweldige collega. 

Hard werken vind je vanzelfsprekend, maar daarnaast houd je altijd aandacht voor 

iemands persoonlijke leven. Je liet me zien hoe je het werk in de ziekenhuisapotheek 

kunt combineren met wetenschappelijk onderzoek. Je hielp me vooral om in stapjes te 

denken, ieder stapje is er weer één vooruit. Bedankt voor alle uren ‘strategisch overleg’, 

gezellige treinreisjes en begripvolle reacties als het even tegen zat.

Dr. B.C.P. Koch, lieve Birgit, van jou mocht ik het stokje overnemen. Je hebt me op 

het onderzoek ingewerkt. Wat heb je me veel nagelaten en wat fijn dat je al die jaren 

zo betrokken bent gebleven. Jij bleef voortdurend de voortgang bewaken. Beginnen, 

niet zeuren en doorpakken, want overal is een oplossing voor. Bedankt voor je positieve 

instelling, je steun en dat je altijd wel wat kon ‘regelen’ als dat nodig was.

Professor dr. G.T.J. van der Horst, beste Bert, halverwege het traject zijn we een 

samenwerking gestart. Twee werelden kwamen samen: die van het lab en die van de 

kliniek. Als we onderzoeksoverleg hadden was het altijd vermakelijk om te luisteren naar 

de discussies tussen Carlo en jou, maar mooier nog waren de conceptuele tekeningen 

die jullie op het bord maakten. Bedankt dat je het lab hebt opengesteld voor stagiaires 
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en mij. Naar mijn idee heeft het onderzoek door onze samenwerking een waardevolle 

extra dimensie gekregen. 

Dr. I. Chaves, beste Inês, bedankt dat je het onderzoeksidee zo voortvarend hebt 

opgepakt. Gewoonlijk werk je met muizen, voor het CLEXID onderzoek ben je met 

humaan materiaal gaan werken. Bedankt dat je de stagiaires op het lab begeleid hebt op 

weg naar het CLEXID project, zodat we na het verzamelen van het patiënten materiaal 

meteen door konden gaan met de analyses. Ons contact heb ik altijd heel plezierig 

gevonden.

De meeste dank ben ik verschuldigd aan de deelnemers van de onderzoeken: patiënten 

en gezonde controlepersonen. Belangeloos heeft u meegewerkt door tabletten te 

slikken, een nacht in het ziekenhuis te slapen, bloed af te laten nemen, op watjes te 

kauwen, bloeddrukmeters, actiwatches en temperatuurmeters te dragen, vragenlijsten in 

te vullen en pakketjes op te sturen. Bij een aantal van u ben ik op huisbezoek geweest. 

Ik werd altijd bijzonder hartelijk ontvangen, ben zelfs gebracht en gehaald van en naar 

stations. Enorm bedankt voor alle moeite die u heeft gedaan om uw bijdrage aan het 

onderzoek te leveren. 

De onderzoeksstagiaires Frank den Heijer, Anke ’t Jong en Kira Dorsman. Frank, wie weet 

komt er ooit nog een project met analyse van de klok in haarzakjes. Anke, bedankt voor je 

gedegen werk, hierdoor zijn we erg opgeschoten. Kira, bedankt voor de gezellige uurtjes 

op het lab in Rotterdam tijdens de RNA isolaties. 

Dr. Marijke Gordijn, bedankt voor je uitleg over de chronobiologie, de effecten van licht 

op slaap en gezondheid en je kritische, maar opbouwende hulp bij het SHINE onderzoek. 

De dialyseverpleegkundigen, medewerkers en secretaresses van de verschillende 

dialysecentra. Wat fijn dat ik op jullie hulp kon rekenen. 

Voor het MELODY onderzoek: de nefrologen Wim van Dorp, Bas Gabreëls, Frank Bosch 

en Rik ter Meulen in respectievelijk Haarlem, Leiderdorp, Arnhem en Nijmegen voor het 

faciliteren van het Melody onderzoek voor Birgit en mij. De verpleegkundigen Marianne 

Holstvoogd in Amersfoort, Marleen Bijl en Leonie Mol in Haarlem, Simone Zuurbier en 

Erik Klaverstijn in Leiderdorp, Yuri Baelemans en Nicky Driessen in Arnhem en Mariëtte 

Ras en Marij van Booma in Nijmegen. 

Voor het SHINE onderzoek: Marianne Holstvoogd en Ilse Loggen. 
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Voor het CLEXID onderzoek waren Adry Diepenbroek en Jeannette Schraa onmisbaar. 

Wat hebben jullie mij in praktische zin geholpen. Jullie kenden alle dialyse patiënten in 

Amersfoort en konden me daarom goed helpen bij het selecteren en benaderen van 

mensen voor deelname. En ook als mensen besloten hadden deel te nemen stonden 

jullie klaar om me te ondersteunen bij de praktische handelingen, met name bij de 

bloedafnames. Adry, bedankt voor het leren omgaan met de 24-uursbloeddrukmeters. 

Jullie allebei bedankt voor jullie hulp.

De afdeling nefrologie van VUmc, waar het CRIKT onderzoek is uitgevoerd. Azam 

Nurmohamed, alle patiënten die ik gesproken heb vinden je een geweldige dokter. 

Bedankt dat je direct open stond voor het CRIKT onderzoek en je patiënten gemotiveerd 

hebt om mee te doen. Frans van Ittersum, bedankt voor je hulp bij de statistiek van 

de MELODY, je geduldige uitleg en je interesse in mijn onderzoek. Bedankt dat jullie 

in de manuscriptcommissie plaats hebben genomen. En natuurlijk Hiske Wellink, Carla 

Schrauwers, Marjon van Vliet en Yvonne de Koter. Hiske, we hebben een tijdje op de 

woensdagmiddag een kamer gedeeld. Wat was dat altijd gezellig en nuttig tegelijkertijd. 

Heel fijn om samen te werken met iemand die gewend is om onderzoeksgegevens te 

verzamelen. Je hebt me erg geholpen bij de uitvoering van het CLEXID onderzoek, ik 

kon echt altijd op je rekenen. Marjon, fijn dat ik van je werkplek gebruik mocht maken 

en voor het inspringen bij de CRIKT. Carla en Yvonne, donoren en ontvangers bouwen 

een vertrouwensband met jullie op in een heel spannende periode in hun leven. Wat fijn 

dat jullie ze wilden informeren over mijn onderzoek en motiveerden om deel te nemen.

Dank aan de overige leden van de manuscriptcommissie: de professoren Drent, Kerkhof, 

Van Marum en Touw voor het bestuderen en beoordelen van dit proefschrift.

Pharma Nord B.V., voor het belangeloos ter beschikking stellen van melatonine en 

placebo tabletten voor het MELODY onderzoek.

De afdeling Klinische Chemie van ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede, met name Frank 

van de Bunt, voor de soepele contacten rondom het uitvoeren van alle melatonine-in-

speeksel-analyses.

Veel dank ben ik verschuldigd aan alle collega’s van de ziekenhuisapotheek van het Meander 

MC voor de fijne collegiale sfeer waarin we werkten, voor jullie aandacht en betrokkenheid. 

Monique, mijn opleider tot ziekenhuisapotheker, ik waardeer het bijzonder dat je me de 

gelegenheid hebt gegeven om de opleiding tot ziekenhuisapotheker te combineren met 
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een promotietraject. Maurice, je wilde altijd meedenken met aanvragen bij de medisch 

ethische toetsingscommissies. Rogier, bedankt voor je opleidersmentaliteit. Nooit is het 

een probleem voor jou om uitleg te geven. We hebben het allebei graag tot in detail in 

orde. Mirte, van jou heb ik geleerd dat snel beslissen niet verkeerd beslissen is. Orde 

scheppen in processen, daar ben je goed in. Oscar, ik bewaar hele goede herinneringen 

aan onze opleidingstijd samen met Birgit. Wat fijn dat we als zapio’s altijd voor elkaar klaar 

stonden. Ik kan erg lachen om je nuchtere opmerkingen. Rob, met jou hadden we ineens 

een ervaren wetenschapper in huis. Ik vind het knap hoe je het onderzoek altijd tot een 

belangrijk deel van je werkzaamheden weet te houden ondanks de drukte in de praktijk 

van alledag. Dorieke, je weet wat je wilt, gaat ervoor en bereikt het ook. Bedankt voor 

de gezamenlijke opleidingstijd. Shirley, wat leuk dat je verder gaat op het melatonine 

onderzoek. Ik ben heel benieuwd wat er uit de farmacokinetiek komt!

Pieternel, wetenschapsfunctionaris, bedankt voor alle uren uitleg en hulp bij de statistische 

analyses.

Ook mijn collega’s in de ziekenhuisapotheek van GGz Centraal, bedankt voor de fijne 

samenwerking. We hebben een roerig jaar achter de rug met emotionele gebeurtenissen. 

Fijn dat jullie zo’n hecht team vormen en dat ik daar onderdeel van uitmaak. 

Lieve vriendinnen: meiden van adelphes, BNG+, Eva, Maaike, Iris en Sisca, bedankt 

voor alle momenten buiten het werk en onderzoek. Weekendjes weg, bruiloften, kraam-

bezoeken, verjaardagen, middagjes thee drinken, allemaal momenten waarna ik weer 

opgeladen naar huis ga. Heel gezellig dat er in de loop van de jaren al die mannen en 

kinderen bij gekomen zijn. Anna, heel fijn dat je mijn paranimf wilt zijn. Jij weet als geen 

ander wat er aan vooraf gaat… Joost, Roeland en Anne, Christiaan en Sanne, ik geniet 

van de steeds terugkerende en eindeloze discussies over de farmacie en geneeskunde 

waarbij jullie cynisme, zelfkennis en humor de boventoon voeren.

Familie Hassink, lieve Els en Jules, Martijn, Mieke en Bruni, Hubert en Margriet. Wat 

hebben jullie een warme en hechte familie en wat fijn om daar deel van uit te mogen 

maken. Els en Jules, ontzettend bedankt voor alle momenten waarop jullie de laatste 

jaren ingesprongen zijn: de talloze extra oppasdagen en logeerweekenden zodat ik aan 

het onderzoek kon werken, alle hulp in huis, jullie nemen ons veel uit handen.
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Lieve papa en mama, Kristian, Anne, Tom en Roos. Ik denk dat maar weinig mensen uit 

zo’n fijn gezin komen als wij. Pap en mam, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en 

interesse in alles dat ik doe of wil doen, al zolang ik me kan herinneren. Jullie hebben me 

geleerd om geïnteresseerd te zijn, niet zomaar te oordelen en aandacht te hebben voor 

je omgeving doordat jullie dat zelf doen. Anne, fijn dat je mijn paranimf bent.

En dan ‘mijn mannen’. Lieve Jeroen, aan een half woord heb je genoeg. Hoe had ik dit 

alles zonder jou kunnen voltooien? Lieve Jort, wat bezorg jij mij oneindig veel kleine 

geluksmomenten. Het boek is klaar. Vanaf nu zijn de donderdagen voor ons, straks samen 

met je kleine broertje. Wat heb ik daar zin in.

Marije, april 2015


