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PREFACE 
 
 

‘Een tweede promotie? Waarom zou je dat willen?’ Dit krijg ik vaak te horen. ‘Ja, waarom zou ik dat 
willen, en waarom heb ik het ook daadwerkelijk gedaan?’ Ik zal proberen de situatie te schetsen. Dit proefschrift 
is ontstaan door een conversatie die ik lang geleden (als ik me goed herinner, begin 2005) had met mijn 
promotor prof.dr. Marja van Luyn. Ik zie ons nog zitten in jouw werkkamer, Marja, in het UMCG, turend 
door de microscoop, kijkend naar mooie weefselcoupes van een onderhuids geïmplanteerd materiaal. 
Wat een genot! Als chemicus was dit voor mij een compleet nieuw vakgebied, en ik vond het fantastisch. 
Samen bespraken we de resultaten die we verkregen hadden na subcutane implantatie van onze ‘UPy’ 
materialen tijdens mijn eerste promotie in Eindhoven. Tot jij ineens aan mij vroeg, aangewakkerd door 
wederzijds enthousiasme, ‘Waarom kom je hier niet nog een keer promoveren in de Medische Wetenschappen?’. 
Ik dacht in eerste instantie dat het een grapje was, maar uiteindelijk werd het ernst. Na de zomer van 2006 
ben ik naar Groningen verhuisd om de daad bij het woord te voegen. En wat een mooi toeval dat Marja 
als pionier net begon met het biologische kunstnier project in Nederland. Zo kon ik samen met dr. Jasper 
Boomker mooi aansluiten en zijn we begonnen met het kweken van niercellen. Samen met dr.ir. Eva 
Wisse en prof.dr. Bert Meijer zijn we aan de slag gegaan met de supramoleculaire materialen uit 
Eindhoven om een levend niermembraan te maken. Een belangrijke rol heeft ook dr. Tonny Bosman van 
SupraPolix gespeeld in de ontwikkeling van deze materialen, en in de samenwerking met Groningen. 
Later ben ik samen met mijn co-promotor dr. Eliane Popa het gebied van de regeneratieve geneeskunde 
van de nier verder gaan exploreren en zijn we aan de slag gegaan met een nieuw concept: intrarenale 
medicijnafgifte vanuit hydrogel dragermaterialen geïmplanteerd onder het nierkapsel. 

Na deze schets van de situatie wil ik graag de volgende personen, die een essentiële rol hebben 
gespeeld bij het tot stand komen van dit proefschrift, persoonlijk bedanken. Als eerste wil ik mijn 
promotor prof.dr. Marja van Luyn bedanken. Marja, hartelijk dank voor alle interesse en hulp die je 
geboden hebt om dit proefschrift te maken zoals het nu is. Ik heb veel van je geleerd; niet alleen op het 
gebied van de medische wetenschappen en medische biologie, maar ook als persoon. Ik heb veel 
bewondering voor de manier waarop jij zaken aanpakt, en ik wens je heel veel inspiratie en succes met je 
praktijk.  

Mijn co-promotor dr. Eliane Popa wil ik danken voor haar altijd kritische blik en relativerend 
vermogen, als wel voor haar idee om intrarenale medicijnafgifte te gaan toepassen en bestuderen. Eliane, 
ik heb veel van je geleerd op het gebied van de nefrologie, en de capaciteit van nierweefsel om zich te 
kunnen herstellen na ischemie/reperfusie schade. Ik wens je veel succes met je nieronderzoek. 

Waarschijnlijk had ik nooit onderzoek in Groningen kunnen doen zonder de ondersteuning van 
SupraPolix en dr. Tonny Bosman. Tonny, onze samenwerking dateert al van 10 jaar geleden, en ik wens 
dat we nog vele jaren samen aan de SupraB-biomaterialen mogen werken. Dank voor je bijdrage aan de 
ontwikkeling van de materialen, en veel succes met SupraPolix. 

Dr. Jasper Boomker was ‘my partner in crime’, mijn onderzoeksmetgezel. Samen hebben we uren, 
dagen, nachten, weken, maanden, jaren op het laboratorium gewerkt om cellen te isoleren, de 
bioreactoren aan de praat te krijgen, assays te doen. Ik heb volgens mij nog nooit iemand ontmoet die zo 
anders is dan ikzelf ben. Jij bent een nuchtere Noorderling, ik ben een temperamentvolle (jouw woorden) 
Zuiderling. Maar we konden het prima met elkaar vinden en hebben samen heel mooi onderzoek 
verricht. Veel dank hiervoor, Jasper. Ik ben trots dat je als paranimf naast me staat. Ik wens je heel veel 
succes bij de Nierstichting, en veel geluk met je gezinnetje. 
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Ali Huizinga-van der Vlag is een uitzonderlijke analiste en fijn persoon. Zonder jouw bijdrage 
hadden we nooit die mooie weefselcoupes en foto’s gehad. Ik dank je voor alle hulp en vind het erg leuk 
dat we nog steeds contact hebben. Ik wens je veel geluk met je gezin en kleinkinderen, zowel in Assen als 
in Indonesië. 
 Dr. Guido Krenning, tsja, waar zal ik beginnen (bij het bankje in Eindhoven)? Guido, ik heb jou 
leren kennen als een erg goede onderzoeker en een geweldige vriend. De manier waarop jij onderzoek 
bedrijft, en nu je eigen deel van de groep leidt, is bewonderenswaardig. Met jouw creatieve ideeën zul je 
zeker een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschap. Ik dank je voor de wetenschappelijke 
samenwerking, en wens dat we in de toekomst nog veel onderzoek samen mogen doen. Onze 
vriendschap betekent veel voor me en ik ben vereerd dat je als paranimf naast me staat. Hierbij wil ik 
natuurlijk ook je aanstaande vrouw Karin betrekken; ik wens jullie heel veel geluk samen. 
 De volgende personen in Groningen hebben een onmisbare bijdrage geleverd aan het onderzoek 
beschreven in dit proefschrift. Graag wil ik dr. Frank Smedts van het Pathologisch Laboratorium 
Winschoten danken voor het samen bekijken van niercoupes en het verzorgen van de nierweefsels. Ik ben 
Jasper Koerts, Linda Brouwer, Jelleke Dokter, Marja Brinker en Josée Plantinga dankbaar voor technische 
ondersteuning. Arjen Petersen en de dierverzorgers van het CDL wil ik danken voor de kundige operaties 
en verzorging van ‘mijn’ ratjes. Dr. Marco Harmsen stond altijd paraat met zijn onuitputtelijke 
biologische kennis en advies; hartelijk dank daarvoor, Marco. Diana Ploeger heeft als studente veel 
onderzoek verricht naar het gedrag van niercellen op de supramoleculaire films. Veel succes met de 
afronding van je eigen promotieonderzoek. 

Ik had het voorrecht te mogen werken met en te mogen leren van drie gedreven onderzoekers op 
het gebied van de nieren; ‘de nierdames’ dr. Martine Broekema, dr. Heleen Rienstra en dr. Miriam 
Boersema. Samen hebben we vaak over onderzoek gediscussieerd, en hebben we de jaarlijkse ASN 
conferenties bezocht (San Diego, San Francisco en Philadelphia). Wat een fantastische tijd hebben we 
samen gehad. Ik dank jullie hartelijk daarvoor. Tijdens deze ASN conferenties heb ik ook dr. Jan-Luuk 
Hillebrands (wie is Frank?) leren kennen, en twee nierpathologen uit Utrecht, prof.dr. Roel 
Goldschmeding en dr. Tri Nguyen.  

Van Groningen wil ik graag een uitstapje maken naar het Zuiden, naar Eindhoven, om de 
volgende personen te bedanken. Prof.dr. Bert Meijer heeft me altijd gestimuleerd en geïnspireerd om 
onderzoek te bedrijven op het hoogste niveau, en met een duidelijke focus. Bert, ik dank je voor al je 
advies met betrekking tot mijn wetenschappelijke carrière, en voor al je goede wetenschappelijke ideeën. 
Zonder jou was ik nooit de onderzoeker geworden, die ik nu ben. Ik ben zeer vereerd dat ik deel uit mag 
maken van jouw staf.  

Dr.ir. Eva Wisse is onontbeerlijk geweest in het maken van de synthetische membranen met 
behulp van electrospinnen. Zonder jouw kennis, kunde en doorzettingsvermogen hadden we nooit deze 
membranen kunnen testen, Eva. Ik ben blij dat we samen dit nieronderzoek hebben kunnen starten in 
Eindhoven en Groningen (als ‘biomaterials-sisters’). Ik ben je zeer dankbaar hiervoor. Daarnaast hebben 
we veel mooie tijden meegemaakt, onder andere tijdens jouw bezoekjes aan Groningen. Ik wil je danken 
voor je vriendschap. Ik wens jou heel veel succes in jouw carrière bij Philips, en veel geluk samen met 
Bart en kleine Maas.  

Ook Jolanda Spiering, Gaby van Gemert, dr.ir. Henk Janssen, dr.ir. Wilco Appel, ir. Jan Kolijn en 
Wencke Adriaens hebben hun steentje bijdragen door middel van het synthetiseren van de verschillende 
polymeren en peptides en/of het maken van electrogesponnen membranen. Dr.ir. Koen Pieterse van de 
ICMS Animatiestudio wil ik danken voor zijn hulp bij het ontwerpen van de kaft. Ir. Sagitta Peters wil ik 
danken voor haar totale, algemene ondersteuning, en natuurlijk onze fantastische vriendschap. Sagitta, 
heel veel succes als directeur bedrijfsvoering van het ICMS, en veel geluk gewenst samen met Mark. 
 Graag wil ik prof.dr. Harry van Goor, prof.dr. Clemens van Blitterswijk en prof.dr. Roel 
Goldschmeding danken voor het beoordelen van mijn manuscript. Daarnaast zijn er nog vele mensen van 
de Medische Biologie die ik wil noemen, mijn kamergenoten van Z2.19: dr. Jan-Renier Moonen, dr. Merel 
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Koning, dr. Annemarie Tuin, dr. Qingsong Ye, dr. Caroline Hoenders. En alle andere onderzoekers van 
onze groep binnen de Medische Biologie: dr. Machteld van Amerongen, dr. Alida Weeke-Klimp, Nynke 
Hosper, Sander van Putten, dr. Daniël Luttikhuizen, dr. Barry van der Strate, Maike Wübben, Martin 
Schipper, Xavier Gallego y van Seijen, Jelle Conradie, Corien van der Worp en Henriëtte Morselt. Binnen 
de gehele afdeling van de Medische Biologie wil ik ook Henk Moorlag, Henk Moes, prof.dr. Ingrid 
Molema, dr. Jochum Prop, dr. Hans vd Plas en prof.dr. Lou de Leij danken, als mede het UMCG Kidney 
Center en de onderzoekers die hiervan deel uitmaken. Mijn collega’s in Eindhoven aan de TU/e (bij 
ICMS, BMT, MST) wil ik danken, en dan voornamelijk de aio’s, postdocs, en studenten in ‘mijn’ groepje. 

Dan wil ik graag eindigen met mijn Groningse leven buiten de wetenschap (nou ja, dat ‘buiten de 
wetenschap’ is niet helemaal waar; we hebben menig wetenschappelijke discussie gevoerd tijdens een van 
onze uitjes in een van de Groningse etablissementen). Ik heb veel plezier beleefd buiten het lab in die 
geweldige stad Groningen met verschillende mensen. Ik denk onder andere aan: een koffietje buiten voor 
het Triade-gebouw, onze zondagmiddag brunches bij ’t Feithhuis, onze drankjes bij Café Hoppe . Met 
namen Guido en Karin, Jan-Renier, Miriam en Marten wil ik hiervoor danken. Het was een geweldige 
tijd! En ik mis het nog steeds! 
 Veel dank gaat ook uit naar mijn fantastische familie en schoonfamilie. Ik dank drs. Hanneke 
Drouen voor de fijne woonruimte aan de Oude Boteringestraat, en haar gastvrijheid. Mijn schoonfamilie, 
Bjorn en Yolanda, Mascha, Marcel, Indi en Monti zijn erg belangrijk voor me. Ook mijn (niet-Groningse) 
vrienden en hun kinderen hebben vele malen interesse getoond in mijn werk. Ik ben jullie ontzettend 
dankbaar voor jullie vriendschap: Rosalie en Peter-Paul, Guuske en Guido, Matthijs en Irene, Pamela en 
Peter, Ivonne en Peter, Zan, Ton en Susanne, Kim en Sander, Esther en Paul, Annemarie en Rob, Marion 
en Coen, Inge en Frans, Thomas en Amparo, Guido, Bas en Rosa, Sagitta en Mark, Eva en Bart, Jolanda, 
Nicole en Dion, Daniela en Lucian. 

Rest mij nog de vier belangrijkste mensen in mijn leven te danken voor hun liefde en 
onvoorwaardelijke steun. Mijn ouders, Ad en Yvonne, jullie zullen nu vast wel denken, ‘Wat heeft ze nu 
weer voor ons in petto? Wat zal ze nu weer gaan schrijven, en gaan doen?’ Ik kan jullie niet beloven dat er nooit 
meer een boek gaat komen. Maar ik denk niet dat het volgende boek een proefschrift gaat worden. Ik 
dank jullie voor alles in mijn leven, en ben ongelofelijk gelukkig samen met jullie. Ik houd van jullie, en 
wens dat we nog lang samen gezond en gelukkig zijn. 

Als laatste wil ik mijn dank uitspreken richting mijn gezin. Igor, jij bent mijn steun en toeverlaat. 
Jij bent mijn grote en eeuwige liefde. Ik zou niet weten wat ik zonder jou zou moeten. Dank voor alles, en 
voor het feit dat je er altijd voor me bent. En dan onze kleine, lieve Arthur, jij maakt ons leven compleet. 
Met jouw stralende lach, en vrolijk twinkelende grote ogen maak jij ieder moment samen tot een groot 
feest. Ik ben blij dat jullie samen met mij deze dag vieren. Igor en Arthur, ik houd ontzettend veel van 
jullie. Op een fantastisch en lang gelukkig leven samen! 
 
Ik zeg graag gedag in het Gronings. 
 
Aalmoal haartelk bedankt! Groet’n, Patricia 
 
Mei 2013 
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