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En hiermee schrijf ik dan mijn laatste en misschien wel de belangrijkste woorden van 

dit proefschrift. Er zijn namelijk zoveel getalenteerde en enthousiaste mensen die ik 

heb mogen ontmoeten tijdens mijn promotie en die ik graag zou willen bedanken. 

Zonder jullie zou dit proefschrift niet tot stand zijn gekomen en zou mijn promotietijd 

een stuk minder leuk zijn geweest. Daarnaast staat er natuurlijk een extra druk op dit 

hoofdstuk. Want zoals bij alle proefschriften, zal dit hoofdstuk waarschijnlijk het meest 

gelezen hoofdstuk van mijn proefschrift zijn. Ik ben daarom heel erg bang geweest 

om bepaalde mensen te vergeten. Dit is ook de reden waarom ik, misschien al wel een 

jaar geleden, ben begonnen met het opschrijven van namen met wat steekwoorden 

om uiteindelijk op te nemen in mijn dankwoord. Want jongens ik heb door jullie echt 

een fantastische tijd gehad om nooit te vergeten!

Als eerste wil ik graag iedereen bedanken die aan de cystenieren studies heeft 

deelgenomen. Een aantal van jullie is zelfs een keer naar Groningen afgereisd voor 

een extra nierfunctieonderzoek dat de hele dag in beslag nam. Anderen van jullie 

kwamen bijna wekelijks naar Groningen voor een bezoekje van slechts een half uur. 

Ik was altijd erg onder de indruk dat jullie bereid waren zoveel tijd en energie in deze 

bezoekjes te steken, aangevende hoe enthousiast de deelnemers van de cystenieren 

studies zijn. Met de beperkte klinische ervaring die ik had, heb ik ook ontzettend 

veel van jullie mogen leren. Ontzettend bedankt voor jullie eindeloze inzet voor 

wetenschappelijk onderzoek!

Prof. dr. R.T. Gansevoort, beste Ron, wat heb ik een bewondering voor jouw passie 

voor het onderzoek. Jij wist mij continu te enthousiasmeren, al was het voor het 

opzetten van een nieuw onderzoek, het organiseren van bijvoorbeeld een patiënten 

avond of het coördineren van de volumetrie van de DIPAK studies. Hierdoor heb 

ik niet alleen de kneepjes van het wetenschappelijk onderzoek mogen leren, maar 

ook veel organisatorische vaardigheden op gedaan. Ontzettend bedankt dat je mij 

die mogelijkheden hebt kunnen bieden. Dit zorgde er soms ook voor dat ik door 

de bomen het bos niet meer zag, maar jij wist mij altijd weer op het goede pad te 

leiden. Wanneer ik het af en toe niet met je eens was, kwam ik er vaak achter dat jij, 

tot mijn frustratie, toch weer gelijk bleek te hebben. Mijn passie voor het onderzoek 

is, mede door jou, alleen maar gegroeid. Ik hoop dan ook dat na mijn promotie mijn 

wetenschappelijke carrière niet zal eindigen.
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Prof. dr. C.A.J.M. Gaillard, beste Carlo, wat vond ik het ontzettend fijn om met jou 

samen te werken. We hebben dan niet daadwerkelijk op wetenschappelijk niveau 

veel samen gewerkt, maar ik heb de eer gehad om met jou te zorgen voor het tot 

stand komen van het GKC logo, presentatie en poster. Wat vind ik het jammer dat je 

Groningen hebt verlaten; Utrecht mag zijn handjes dicht knijpen met jou! Jij zorgde 

ervoor dat wij als PhD’ers een hechte groep waren. Helaas is de nefro ski-reis dan 

niet door gegaan, maar de dinertjes op de ASN en ERA-EDTA, waren mede door jou 

een groot succes! De promotiebesprekingen waren altijd erg prettig, want jij wist 

altijd de rust en het overzicht over mijn proefschrift te bewaren. En Carlo, ik ben blij 

dat we hebben mogen ontdekken dat we het ook over iets anders kunnen hebben 

dan het GKC logo.

I would like to thank the assessors of my PhD thesis, prof dr. H.J. Lambers Heerspink, 

prof dr. J.W. de Fijter and prof dr. R Torra. Thank you for your time and effort to read 

my thesis. I hope that you have read my PhD thesis with interest and that this will 

strengthen our multidisciplinary, national and international collaboration.

Prof. dr. W.J van Son, beste Willem. Jij bent dan niet betrokken geweest bij dit proefschrift, 

maar jij bent wel de reden geweest waarom ik in de eerste plaats enthousiast geworden 

ben over de nefrologie. Met jouw hulp ben ik terecht gekomen bij the University of 

Sydney waar ik mijn stage wetenschap heb kunnen doen onder begeleiding van prof. 

dr. S.J. Chadban en jij bent uiteindelijk degene geweest die me voor heeft gesteld 

aan prof. dr. R.T. Gansevoort voor een promotie plek. Dear prof. dr. S.J. Chadban, 

dear Steve, thank you for the opportunity to do research in your lab. Because of 

this experience, my interest in nephrology has become even bigger, which has now 

resulted in this thesis.

Uiteraard wil ik ook alle coauteurs bedanken van alle hoofdstukken. Dank voor jullie 

input en inzet voor het tot stand komen van deze artikelen. Daarvoor wil ik speciaal 

nog Gerwin Engels en Wim van Oeveren benoemen; wat een werk was het om alle 

schademarkers te meten in ál die urine samples! Ik heb er versteld van gestaan hoe 

snel en gestroomlijnd jullie dit kunnen doen. Daar zou het UMCG nog wat van kunnen 

leren. Ik vond het erg gezellig om een aantal dagen met jullie mee te hebben gedraaid!

Ik heb tijdens mijn promotie de privilege gehad, om onderdeel te zijn van een nationaal 

samenwerkingsverband: het DIPAK consortium. Sinds het UMCG het leidend centrum 
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van dit samenwerkingsverband is, heb ik de eer gehad om me bezig te houden met wat 

organisatorische aspecten. Met name de sample verzameling, de MRI volumetrie en 

de elektronische database van het DIPAK observationele onderzoek vielen deels onder 

mijn hoede. Daardoor heb ik veel contact gehad met de arts-onderzoekers, Mahdi 

Salih, Charles Blijdorp, Darius Soonawala, Shosha Dekker, René van Aerts, Liyanne 

van de Laarschot, Myrte Neijenhuis, Hedwig D’Agnolo en research verpleegkundigen, 

Brigitte Nome, Inger Kunnekes en Krista Glas en ander ondersteunend personeel zoals 

Monique Losekoot van het Erasmus MC, LUMC en Raboud UMC. Ook de halfjaarlijkse 

meetings waar ook de PI’s (Bob Zietse, Dorien Peters, Hans de Fijter, Jack Wetzels en 

Joos Drenth) van de verschillende centra aanwezig waren, waren altijd erg leerzaam. 

Ik heb veel geleerd van de politieke onderhandelingen en ik heb altijd de gelegenheid 

gehad om mijn onderzoek aan jullie te presenteren. Dank voor jullie fijne samenwerking!

Uiteraard zou dit proefschrift niet tot stand zijn gekomen als er geen ondersteunende 

medewerkers waren. Om uit te leggen hoe belangrijk zij zijn, neem ik jullie even mee 

naar een dag op de poli. Wanneer ik op de poli arriveerde waren daar altijd Erna, 

Lianne, Carla of andere secretaresses om de patiënten te ontvangen en om alvast de 

bloeddrukmeter klaar te zetten. Ik vond het erg fijn om met jullie samen te werken 

en af en toe aan de balie te kletsen wanneer er weer eens een patiënt niet op was 

komen dagen. Daarna gingen patiënten naar het priklab waarbij er extra buizen 

werden geprikt voor het onderzoek. Ook hadden we wel eens het verzoek om extra 

urine samples uit 24 uurs urine bokalen te halen. Dit was voor jullie af en toe heel 

vervelend, met name wanneer het heel druk was, maar toch deden jullie het voor ons. 

Bedankt! Deze samples werden vervolgens naar het onderzoekslab verzonden waar 

de dames van het lab van Roelof Bekkema de samples vervolgens klaarmaakten voor 

verzending naar Zwitserland voor de Otsuka studies. Soms waren er geen dozen voor 

verzending en dan werden we gebeld. Als Lucia er dan niet was, was dit voor jullie 

een ramp, want wij snapten er namelijk niets van! Bedankt voor jullie samenwerking 

en geduld! Voor de DIPAK studies was daar altijd onze rots in de branding Bettine 

Haandrikman. Wat fijn was het dat jij altijd voor ons klaar stond! Iemand met jouw 

eigenschappen konden wij goed bij het onderzoek gebruiken. Met jouw precisie hoefde 

ik me totaal geen zorgen te maken over de samples. Daarnaast was het altijd erg fijn 

om even lekker met je te kletsen en tegen je aan te klagen. Wanneer jij er niet was, 

kon Jan Roggeveld voor je invallen. Ook heeft Margriet Riphagen het een poosje van je 

overgenomen. Bedankt dat jullie dit voor ons hebben gedaan! Soms hadden patiënten 

na het polibezoek nog een MRI, hiervoor hadden wij vaste contactpersonen; Peter 
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Kappert voor de MRI’s in het UMCG en Anita Sibeijn voor de MRI’s in het NIC. Bedankt 

voor deze samenwerking! Daarnaast zijn er nog 3 hele belangrijke dames die ik nog 

niet heb genoemd. Lieve Dirkina, Marian en Roelie ook jullie stonden altijd voor ons 

klaar! Jullie hebben nierfunctiemetingen bij wel honderden cystenierpatiënten gedaan 

waardoor ik fantastische data had voor het schrijven van artikelen. Dit maakte dat ik 

bijna elke maandag, dinsdag en woensdag bij jullie te vinden was. Daardoor hebben 

we elkaar ook redelijk leren kennen. Zo zijn jullie er onder andere achter gekomen 

dat ik nogal last heb van een ochtendhumeur, met name op maandag. Daarnaast 

moesten de geldzaken natuurlijk afgehandeld worden en daarvoor stond Joline voor 

ons klaar. Hoe vaak je me het ook uitlegde, tot op vandaag weet ik niet hoe ik het 

een en ander moet declareren. Bedankt voor je geduld! Voor andere administratieve 

zaken was Winie altijd daar, erg fijn dat je ons bijvoorbeeld altijd op de hoogte stelde 

als er weer een spoedbezorging was binnen gekomen van Otsuka!

Lieve Esther, je was dan niet mijn copromotor, maar zo voelde dat aan het einde 

van mijn promotie wel. Je had ten eerste af een toe een hele andere kijk op mijn 

artikelen waar ik veel van heb mogen leren. Daarnaast kon ik jou altijd laagdrempelig 

benaderen, en dat hoefde niet altijd met mijn promotie te maken hebben. Bedankt 

voor je luisterend oor en goede adviezen! Ik heb erg veel bewondering hoe jij alles, 

je baan als nefroloog, daarnaast nog onderzoek doen en je gezin allemaal weet te 

combineren. Misschien moeten we weer eens koffie drinken zodat je mij dit geheim 

kan verklappen?

Lieve Luus, mijn beste vriendin uit het triade. We deelden dagelijks lief en leed met 

elkaar. We hadden samen echt heerlijke klaaguurtjes over de praktische onzinnigheden 

van het doen van klinische wetenschappelijk onderzoek. Maar we hebben ook vele 

goede gesprekken gehad over relaties en andere belangrijke dingen in het leven. We 

waren een erg goed team. Af en toe hoefde jij alleen maar een zin te beginnen en ik 

wist meteen wat je bedoelde. Je bent echt ontzettend, lief, zorgzaam en creatief. Als 

er cadeautjes geregeld moesten worden, kwam jij altijd met 1000 ideeën. Ik mis het 

om niet meer elke dag tegenover je te zitten en jouw verhalen te horen en vervolgens 

jou alles te vertellen over de gekke avonturen die ik dat weekend weer had beleefd.

Lieve Kienie, naamgenootje, wat bof ik toch met jou. En wat bof ik dat ik jou heb leren 

kennen, al was dat eigenlijk niet tijdens de kantooruren. Want wie denkt dat Kienie 

altijd een serieus en rustig meisje is heeft dat mis. Wat een ontzettend leuke en 
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bizarre avonturen hebben wij met elkaar beleefd! Amerika, Mysteryland, ontelbare 

stapavonden met onze partner in crime Jelmer ( Jelly), waarin we alle stress even 

helemaal los konden laten. Jij bent zo ontzettend goed en professioneel in wat je 

doet, maar je kunt ook zo heerlijk alles los laten en je schouders ophalen om bepaalde 

dingen. Daar heb ik ontzettend veel bewondering voor en daar kan ik nog veel van 

leren. Het is dan ook geen verassing dat wij uiteindelijk elkaars paranimf zijn geworden. 

Ik denk dat als dit allemaal achter de rug is, we eindelijk maar eens die la Chouffe 

party moeten inplannen!

En dan al mijn triade vriendjes. Als eerste Niek, wat waren wij een goed team samen! 

In het begin moest ik nogal aan je wennen, je perfectionisme, werkmentaliteit en al je 

lijstjes, maar uiteindelijk kwamen we er achter dat we helemaal niet zoveel van elkaar 

verschilden. Als cystenierbuddies waren wij vaak als eerste aanwezig in het triade en 

verlieten vaak het pand als laatste en we vulden elkaar goed aan in het een en ander. 

Zo was jij goed in knopen doorhakken en was jij zeer precies, en was ik bijvoorbeeld 

goed in het beoordelen van jouw artikelen. Ik vond het dan ook een gemis toen jij ons 

team verliet! Jouw opvolger was Irina, die ik eigenlijk al kende vanuit de studie, waarvan 

ik op voorhand al wist dat ik het daar goed mee zou kunnen vinden. Wat heb jij heerlijk 

veel energie en een frisse kijk op het onderzoek en het leven! Jij zit zo vol creativiteit, 

maar je bent soms ook wispelturig. En dat maakt je juist zo leuk, want je zit altijd vol 

verassingen! Ik denk dat je een hele goede keuze hebt gemaakt om uiteindelijk aan 

de opleiding huisartsengeneeskunde te beginnen. Hoe dan ook, jij blijft altijd degene 

die mijn bijnaam heeft bedacht ‘Messi’. Jouw opvolger was vervolgens Bart en die 

bracht veel gezelligheid naar het triade. Wat een heerlijk gevoel voor humor heb jij! 

En wat mijn vorige mannelijke collega soms een beetje teveel had, had jij misschien 

weer een beetje te weinig. Geen lijstjes en geen steriel bureau, maar losse papier 

frommeltjes en een bureau waar je niets terug kan vinden. Maar jij hebt mij bewezen 

dat dit soort dingen niet van belang zijn om goed onderzoek te doen, want jij gaat als 

een speer! Ik weet zeker dat jij straks een prachtig proefschrift zult hebben! En dan 

mijn andere cystenier vriendjes. Marieke, of moet ik zeggen MRIeke? Ik ken weinig 

mensen die zo snel kunnen schakelen als jij. Jouw gedachten en analytisch vermogen 

zijn razendsnel. Daarom liet ik jou ook altijd maar achter de PC zitten als we ergens 

mee bezig waren, want dit ging veel sneller dan als ik dat moest doen! Samen waren 

wij de coördinatoren van de volumetrie van de DIPAK studies, en ongelooflijk wat 

een klus was dat! Ik zou niemand anders kunnen verzinnen met wie ik dit beter had 

kunnen doen. Jij zit daarnaast zo vol energie en ambitie. Ik ben benieuwd wat jij in 
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de toekomst allemaal gaat doen. Wordt het weer de Mayo Clinic? Dan kom ik je weer 

opzoeken hoor! Wat een avontuur was dat, van Chicago met de auto naar Rochester 

rijden, de stroopwafels als traktatie voor je lab, Escape Room op je verjaardag en alleen 

in een dikke sneeuwstorm terug rijden naar Rochester omdat je mij in Minneapolis 

had afgezet. Laura Harskamp, bedankt voor je humor. Haha nee grapje, ik wist 

namelijk dat je het vreselijk zou vinden als ik dit in mijn dankwoord zou zetten. Ik 

heb de eer gehad om een poosje met jou op de kamer te werken en toen heb ik je 

pas echt leren kennen. Het was mooi om te zien hoe jij met de dagelijkse frustraties 

van het onderzoek omging door bijvoorbeeld een mailtje terug typen door heel hard 

op het toetsenbord te rammen. Ik heb toen erg veel met je gelachen. Jij hebt echt je 

eigen stukje onderzoek binnen de cystenierengroep, waar jij erg enthousiast over 

kan zijn, maar wat af en toe ook erg frustrerend is. Toch zet jij door, werk jij deels in 

het Martini en hebt nu zelfs een kind! Het is voor mij een raadsel hoe jij dit allemaal 

weet te combineren. Debbie, het is alweer even geleden dat je ons team hebt verlaten, 

maar ik ben jou zeker niet vergeten! Ik heb altijd erg veel bewondering voor jou gehad. 

Jij deed natuurlijk prachtig onderzoek, maar je trok daarin ook je eigen plan. Daar 

kon ik op dat moment zeker nog wat van leren. Ik heb je pas echt leren kennen op 

de ERA-EDTA in Londen, waar jij mij liet zien dat je niet 24-7 op het congres hoefde te 

zijn. En je hebt gelijk, dat maakt een congres veel interessanter! Judith, het jongste lid 

van het cystenierenteam. Wat ben jij ontzettend enthousiast en gemotiveerd bezig 

met je onderzoek! Ik sta er soms versteld van hoeveel kennis jij al hebt. Ik weet zeker 

dat deze factoren er voor zullen zorgen dat jij straks een heel mooi proefschrift zult 

hebben. Ik ben zo blij dat ik met jou de vreselijke taak om te pipetteren en cupjes 

te schrijven kon delen. Gelukkig hielp de cappuccino die we dagelijks na deze taak 

dronken ook een beetje om de pijn te verzachten! Jacob, our American cyst buddy, 

it was really nice to have you in our group. It was funny that you had to learn about 

our weird habits (‘You Dutch people with your hot beverages, what is that about?’), 

but sometimes we couldn’t get used to your habits, because really Jacob, Coca Cola 

at 8 in the morning that is weird and Moutain Dew is really disgusting. I was sorry 

that you had to leave our group, but I was happy to hear that you have a nice job at 

Otsuka now! I hope we will see each other in the future sometime again. Elise, jij was 

altijd mijn second opinion wat patiëntenzorg aanging, want ik vind jou een ontzettend 

goede dokter. Ik heb altijd zoveel respect gehad voor de manier waarop jij aan het 

werk was, want jij kon altijd heel duidelijk je grenzen aangeven. Uit eigen ervaring 

weet ik dat het moeilijker is om nee te zeggen dan ja te zeggen, maar jij liet mij zien dat 

dit prima kan! Jelmer, de ‘partner in crime’ van de Liyannes en captain of the bridge, 
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wat hebben wij een fantastische tijd met elkaar beleefd! In eerste opzicht verschillen 

wij best wel veel van elkaar, maar we houden beiden van gezelligheid en gekkigheid 

en dat schept toch een band. Ik zal nooit de avond in de ‘Tipsy Crow’ vergeten in San 

Diego. Lang leve de koning! Folkert, ik vond het ontzettend jammer dat je het UMCG 

verliet, maar gelukkig verliet je niet het DIPAK team. Samen coördineerden we het 

DIPAK observationele onderzoek waarvoor we een dag het hele land zijn afgereisd. 

Ik heb er bewondering voor hoe kalm jij kunt blijven in stressvolle situaties. Een hele 

goede eigenschap voor een goede dokter en wetenschapper.

Daarnaast wil ik de rest van mijn collega’s van het triade/de brug bedanken; Alicia, 

Antonio (die altijd in is voor een feestje), Arno (die al om 10:30 vraagt of we die avond 

gaan borrelen), Anna-Sophie, Camilo, Charlotte (mijn kroegentocht maatje), Chris (mijn 

statistiek held), Christina, Claire, Coby, Ditmer (elkaar helaas veel te laat leren kennen), 

Esmee, Edwin (mijn voorganger en brein achter een aantal artikelen), Gerald (present 

op al mijn feestjes), Harmke, Ineke, Ilse (mijn poster commissie maatje), Isabel (mijn 

voorganger in Australië), Isidor, Jacoba (erg fijn dat je ons kon ondersteunen voor het 

onderzoek!), Janneke, Joëlle, Joline (die mij spontaan belt als ze wil borrelen), Karin, 

Laura de Vries (mijn ‘Game of Thrones’ maatje samen met Jelmer), Lara, Marco (de 

meest enthousiaste coauteur), Marjolein (die ik al kende vanuit Australië!), Marloes, 

Maryse (altijd heerlijk druk en enthousiast), Michel, Michele (goede herinneringen aan 

‘t Gat van Groningen), Michelle, Maarten (staat altijd voor me klaar), Nienke, Qingqing, 

Rianne, Rik, Rosa (je pannenkoek plant doet het super goed!), Ryanne, Simke, Skander, 

Sophie, Stanley (jammer dat we niet elke vrijdag op stap kunnen), Suzanne, Wendy 

Boertien (voorgangster die mij altijd snel mijn vragen beantwoordde), Wendy Dam 

(super goed in ELISA’s en erg geduldig met mij), Wouter (af en toe onderdeel van 

Jelmer en de Liyannes) en Yusof (denkt dat ik met ‘Ton van Tan’ werk).

Buiten de Groningse collega’s heb ik ook erg veel lol gehad met de collega’s die ik 

heb leren kennen via PLAN, onder andere Tineke, Sjoerd, Kioa, Hessel en René. De 

PLAN-dagen en borrels op de congressen waren legendarisch!

Ik heb ook met een aantal studenten samen mogen werken waar ik ontzettend veel 

van geleerd heb. Zo heb ik samen met Marieke het afstudeerproject van Merel en 

Marissa mogen begeleiden die de studie MBRT deden aan de HanzeHogeschool. 

Daar is een ontzettend mooi artikel uit gerold (zie hoofdstuk 3)! Erg goed gedaan 

dames! We hebben daarna nog een poosje mogen samen werken met Merel, maar 
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de radiologie kon haar, met haar talenten, natuurlijk veel beter gebruiken. Wat een 

stage bij de nefrologie niet al teweeg kan brengen! Ook heb ik een proefproject 

begeleid van Lisa. Jij deed dit met veel discipline, bent ontzettend slim en je bracht 

mij altijd op goede ideeën. Daarnaast heb ik nog een stage wetenschap begeleid van 

Saskia. Wat vond ik het heerlijk om met jou samen te werken. Jij was altijd vrolijk en 

enthousiast. Ik heb zelden iemand gezien die van nature zo goed is in het patiënten 

contact. Ik hoop dat je straks voor een specialisme kiest waar dit talent goed van pas 

zal komen. Je herkent vast het plaatje (Figure 2) van hoofdstuk 1! Als laatste heb ik 

nog een proefproject begeleid van Maya. Maya ik moet eerlijk zeggen dit was geen 

makkelijke klus, we moesten beiden nog het wiel uitvinden voor dit project, wat het 

voor jou af en toe wel lastig maakte. Maar jij bent ontzettend slim en samen kwamen 

we er toch uit. Je vindt het vast leuk om te weten dat hoofdstuk 10 deels gebaseerd 

is op de data die jij hebt verzameld!

Daarnaast zijn er nog studenten die ik graag wil bedanken voor het verrichten van 

de volumetrie van de DIPAK studies, invoeren van data en ondersteuning in het lab: 

Boukje, Carlijn, Charlotte, Inge, Jildou, Joosje, Kiki, Lieke, Mechteld, Remco, Suzanne 

en Wietse.

Ik zou niet weten hoe ik dit allemaal had kunnen doen, als ik niet af en toe helemaal mijn 

hoofd leeg kon maken. Hoe kon ik dat ook beter doen dan met mijn lieve ploeggenootjes 

in weer en wind op het Noord-Willemskanaal te liggen! Lieve (oud) leden van Vlot!; 

Amelie, Anita, Anna, Annemarth, Duvera, Hanna, Jelly, Lize, Marian, Rosan, Rosanne, 

Samini, Svenja en Wietske, wat hebben wij hard met elkaar geroeid! Al die uurtjes 

dat wij op het water lagen te ploeteren. Om daarvan ook weer even ons hoofd leeg 

te maken deden we ook heel veel gezellige dingen en heb ik mogen ontdekken dat 

jullie af en toe net zo gek zijn als ik. Met name met Hanna en Annemarth heb ik vele 

fantastische avonturen mogen beleven. Lieve Annemarth, wat een heerlijk mens ben 

jij en zo ontzettend attent. Niemand zal er aan twijfelen dat jij op je best bent als je 

gewoon lekker jezelf bent. Lieve Hanna, met jou er bij is het echt nooit saai. Zo lekker 

druk en eigenwijs ,maar ook zo ontzettend lief. Met jou als tweede paranimf weet ik 

zeker dat mijn promotie na het officiële gedeelte fantastisch gaat worden!

Daarnaast zou ik graag nog al mijn andere vrienden en vriendinnen willen bedanken 

voor alle leuke dingen die we hebben gedaan wanneer ik es niet aan het roeien of 

met mijn promotie bezig was, met name Mayke, Alma, Loïs, Niek, Kim, Sjoerd en Luuk.

voorbereid_document_Lianne Messchendorp.indd   285 14-01-19   16:43



286

Lieve pap en mam, bedankt dat jullie altijd voor mij klaar staan. Het valt voor jullie niet 

altijd mee om te volgen wat ik allemaal aan het doen ben, maar ik ben zo ontzettend 

blij dat jullie mij steunen in al mijn beslissingen! Lieve zussen, Ilona, Simone en 

Melissa, het komt niet meer vaak voor dat wij met z’n vieren zijn, maar die keren dat 

we dat wel zijn is het als vanouds. Het is ontzettend fijn dat ik deze onvoorwaardelijke 

vriendschap met jullie mag delen.

Lieve Machiel, de wereld is zoveel mooier met jou. Samen kunnen wij de hele wereld aan.

Liefs,

Lianne/Messi
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