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ACHTERGROND

ADPKD (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease) wordt in het Nederlands fami-
laire of erfelijke cystenieren genoemd. Dit is een erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt 
door een fout in het normale DNA, een genmutatie. Wanneer een van beide ouders deze 
ziekte heeft, heeft een kind 50% kans om de ziekte ook te krijgen. Het is de meest voorko-
mende erfelijke nierziekte, zo’n 3 tot 4 per 10.000 mensen hebben cystenieren. 

Door de genmutatie ontwikkelen zich cystes in de nieren. Cystes zijn met vocht gevul-
de blaasjes. Hierdoor nemen de nieren toe in grootte (Figuur 1), tot soms wel 8 liter. 
Bij een gezonde volwassene zijn de nieren 0,35 liter groot. Zoals in Figuur 1 te zien is, 
ontwikkelt de ziekte zich verschillend in snelheid tussen verschillende patiënten van dez-
elfde leeftijd, maar zelfs tussen patiënten uit één familie. Doordat de cystes gezond ni-
erweefsel verdringen gaan de nieren steeds minder goed werken en wordt een patiënt 
uiteindelijk afhankelijk van nierfunctievervangende therapie, oftewel dialyse of een nier-
transplantatie. Dat gebeurt gemiddeld tussen het 50e en 70e levensjaar bij patiënten met 
cystenieren. Tien procent van alle patiënten in dialyse in Nederland heeft cystenieren 
als onderliggende ziekte. Naast cystes in de nieren krijgt ongeveer 85% van de patienten 
met cystenieren ook cystes in de lever. De lever blijft meestal  goed functioneren, maar 
een lever met cystes kan wel pijn geven of een vol gevoel in de buik waardoor patiënten 
minder eten. Voor een enkeling is dan een transplantatie met een gezonde lever nodig. 
De ziekte komt overigens niet terug in de getransplanteerde nier of lever.

DIT PROEFSCHRIFT

Dit proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel hebben we onderzoek gedaan 
naar manieren om de ontwikkeling van cystenieren te remmen. Hiervoor hebben we 
gekeken hoe we het hormoon genaamd vasopressine kunnen beïnvloeden. Vasopress-
ine, beter bekend als “anti-diuretisch hormoon” is een hormoon dat er in de nier voor 
zorgt dat water uit de (voor)urine terug wordt gehaald, waardoor het in het lichaam 
blijft en niet uitgeplast wordt. Het zorgt er dus voor dat er minder urine wordt gepro-
duceerd door de nieren. In patiënten met cystenieren leidt het hormoon vasopressine 
tot snellere achteruitgang van de nierfunctie, dus hoe hoger dit hormoon hoe sneller de 
ziekte zich ontwikkelt. De afgifte van het hormoon vasopressine wordt door leefstijlfac-
toren beïnvloed. We hebben daarom onderzocht of het met leefstijlinterventies mogelijk 
is om vasopressine te verlagen en dus de ziekte te remmen. Uit een groot geneesmid-
delonderzoek met het medicijn tolvaptan (TEMPO 3:4 studie) is gebleken dat het blok-
keren van vasopressine in de nier leidt tot minder snelle achteruitgang van de nierfunctie
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en minder snelle groei van de nieren bij cystenieren. Het gebruik van tolvaptan leidt ech-
ter tot hinderlijke bijwerkingen. In dit proefschrift hebben we onderzocht hoe we de 
bijwerkingen van tolvaptan kunnen verminderen.

Figure 1. Variability of the disease progression. Patient A is a 26-year old male with a total 
kidney volume (TKV) of 7374 mL, total liver volume (TLV) of 1744 mL and an eGFR of 60 mL/
min/1.73m2, patient B is 36-year old female, with a TKV of 844 mL, TLV of 7660 mL and an 
eGFR of 49 mL/min/1.73m2. Patient C and D show the variability within one family. These two 
sisters are 27 (C) and 33 (D) years of age, with a TKV of 1495 and 703 mL, TLV of 3171 mL and 
2204 mL, and an eGFR of 117 and 118 mL/min/1.73m2, respectively.

In het tweede deel van mijn proefschrift hebben we onderzocht hoe we betrouw-
baar, maar ook snel, de grootte van de nieren en lever kunnen meten bij patiënten met 
cystenieren. De grootte van de nieren en lever is namelijk voorspellend voor de snelheid 
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waarmee de nierfunctie achteruitgaat. Ook wordt de groei van de lever en nieren vaak 
gebruikt in wetenschappelijke studies om te kijken of een interventie of medicijn effec-
tief is. Het is, naast nierfunctie, de enige officiële marker om de ernst van ziekte te meten 
in cystenieren. In een vroege fase van de ziekte kan de nierfunctie nog normaal zijn, maar 
de niergrootte al wel voorspellen hoe snel iemands nierfunctie achteruit zal gaan.

Deel I. Cystenieren behandelen door vasopressine te beïnvloeden
Hoofdstuk 2 is een review, samenvatting, van de kennis die er is over de schadelijkheid 
van vasopressine in cystenieren en geeft een overzicht van de behandelmogelijkheden 
om vasopressine te verlagen. Dit kan door middel van medicatie, door het blokkeren van 
de vasopressinereceptor in de nier, maar kan ook middels leefstijl.

In Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 is onderzocht welke leefstijlfactoren zijn gerelateerd aan 
de hoogte van vasopressine in het bloed. Vasopressine zelf is erg lastig te meten. Daarom 
is in plaats daarvan in het bloed copeptin gemeten, dat is een voorloper van vasopress-
ine die langer stabiel blijft bij het bewaren van bloed en dus betrouwbaarder te meten is. 
Hoofdstuk 3 is een studie met gezonde mensen, waarbij bleek dat minder vochtinname 
(minder drinken) en een hogere zoutinname gerelateerd zijn aan een hoger vasopress-
ine. Dat gold ook voor het hebben van een hogere bloeddruk, roken, alcoholgebruik, 
meer eiwitinname en minder kaliuminname, een hoger BMI, het gebruik van diabetes-
medicatie en het hebben van suikerziekte. In Hoofdstuk 4 is een vergelijkbaar onder-
zoek gepresenteerd, maar dan met patiënten met cystenieren. Daar bleek een hoger 
vasopressine ook gerelateerd te zijn aan minder vochtinname, meer zoutinname en een 
hogere bloeddruk. Verder waren er geen andere leefstijlfactoren geassocieerd met een 
hoger vasopressine.

De TEMPO 3:4 studie heeft aangetoond dat in patiënten met cystenieren het gebruik 
van tolvaptan, een medicijn dat het effect van vasopressine blokkeert in de nier, leidt 
tot vermindering van de snelheid waarmee cystenieren zich ontwikkelen in patiënten. 
Tolvaptan is momenteel het enige medicijn voor patiënten met cystenieren dat ervoor 
zorgt dat de nieren minder snel groeien en de nierfunctie minder snel achteruit gaat. Er is 
nog geen marker die voorspelt wat de behandeleffectiviteit van tolvaptan zal zijn. Hoofd-
stuk 5 is een post-hoc analyse van de TEMPO 3:4 studie. Hieruit bleek dat een hoger 
vasopressine, gemeten als copeptin, voor start van het medicijn tolvaptan voorspelt hoe 
effectief tolvaptan is in het remmen van de nierfunctieachteruitgang en niergroei. Ook 
een grotere stijging van vasopressine na start van het medicijn tolvaptan voorspelt een 
betere effectiviteit van tolvaptan. Copeptin is daarmee een potentiële marker om de ef-
fectiviteit van tolvaptan te voorspellen voor patiënten met cystenieren. 
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Tolvaptan heeft bijwerkingen waardoor een deel van de patiënten het niet goed verdra-
gen. De belangrijkste bijwerking is dat tolvaptan leidt tot een grote toename van urine-
productie, van zo’n 1,5-2 liter per dag tot wel 8 liter per dag, wat betekent dat  patiënten  
8 liter per dag moeten drinken. In Hoofdstuk 6 en Hoofdstuk 7 hebben we daarom onder-
zocht of deze bijwerking van de behandeling met tolvaptan verminderd kunnen worden.. 
Hoofdstuk 6 is een combinatie van twee dierexperimenten, waarbij in een snel en lang-
zaam progressief muismodel van cystenieren is onderzocht. Dit is in samenwerking met 
Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, Verenigde Staten) gedaan. Daarin hebben we onder-
zocht of minder zoutinname leidt tot minder snelle achteruitgang van de niergroei in 
muizen met cystenieren, maar ook of zoutinname de effectiviteit van tolvaptan vergroot 
en de bijwerkingen vermindert. Helaas bleek in beide muizenstudies dat tolvaptan niet 
effectief was. Tolvaptan had dus geen effect op hoe snel de nieren groeiden in deze stud-
ies. Wel zagen we dat muizen met tolvaptan meer urine hadden per dag. Muizen met een 
laag zoutdieet en tolvaptan hadden minder urine dan muizen op een hoog zoutdieet. Dit 
betekent dat een laag zoutdieet bij gebruik van tolvaptan leidt tot minder urineproduc-
tie. Er werd geen verschil gevonden in de snelheid waarmee muizen ziek werden tussen 
het lage en hoge zoutdieet.

Hoofdstuk 7 beschrijft een patiënt met cystenieren die zowel tolvaptan als hydro-
chloorthiazide gebruikte. Hydrochloorthiazide is een bloeddrukverlager die veel wordt 
gebruikt. Van hydrochloorthiazide is bekend dat het de hoeveelheid urine vermindert 
bij patiënten met de ziekte ‘nefrogene diabetes insipidus’. Bij die aandoening moeten 
mensen veel plassen. Het mechanisme hierachter lijkterg op het effect dat tolvaptan 
heeft in de nier. Bij tolvaptan wordt de vasopressinereceptor in de nier geblokkeerd 
waardoor deze niet meer werkt, bij nefrogene diabetes insipidus is diezelfde receptor 
kapot. Wij vermoedden dan ook dat de patiënt die beide middelen kreeg minder urine-
productie zou hebben dan met tolvaptan alleen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn.

Het urinevolume daalde van 4,9 liter per dag naar 2,9 liter per dag toen hydrochloor-
thiazide werd toegevoegd aan de behandeling met tolvaptan. Hierbij ontwikkelde de 
patiënt geen klachten of afwijkingen in bloedonderzoek. Wel steeg het vasopressinege-
halte, gemeten als copeptin, en leek de nierfunctie mogelijk sneller te verminderen bij 
gebruik van beide middelen ten opzichte van de tijd waarin patiënt alleen tolvaptan ge-
bruikte. Daarmee lijkt het gunstige effect van tolvaptan teniet te worden gedaan. Het 
toevoegen van hydrochloorthiazide leidt in deze ene patiënt dus weliswaar tot minder 
urineproductie bij gebruik van tolvaptan, maar leidt daarbij mogelijk ook tot snellere ni-
erfunctieachteruitgang. Daardoor is terughoudendheid geboden in het voorschrijven 
van beide middelen tegelijkertijd.
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Deel II. MRI-beeldvorming bij patiënten met cystenieren
In een vroege fase van cystenieren is de nierfunctie, die wordt gemeten in het bloed, 
nog normaal terwijl de nieren al wel aan het groeien zijn door de cystes. De grootte van 
de nieren is daarmee een vroege voorspeller voor de snelheid van waarmee de nierfunc-
tie vermindert in de toekomst. Nu er behandelmogelijkheden voor cystenieren op de 
markt komen, zoals tolvaptan, wordt het steeds belangrijker de patiënten die snel ziek 
worden in een vroege fase van de ziekte te herkennen zodat zij tijdig kunnen begin-
nen met behandeling. Niergrootte is hiervoor een geschikte marker, echter is het meten 
van niergrootte een tijdrovende klus waarvoor specifieke expertise nodig is. Dat beperkt 
de bruikbaarheid van het meten van niergrootte in de patiëntenzorg, maar ook voor 
onderzoekers is het een lastige methode die tijdrovend is. Voor het meten van de nieren 
worden MRI’s (magnetic resonance images) gebruikt. Hoofdstuk 8 tot en met Hoofdstuk 
10 zijn daarom gericht op het optimaliseren van de metingen van nieren en levers bij 
patiënten met cystenieren.

Wanneer een MRI gemaakt wordt kan dat op verschillende manieren, verschillende 
‘wegingen’. In Hoofdstuk 8 zijn twee van die wegingen met elkaar vergeleken. In het 
verleden werden T1-wegingen gebruikt voor het meten van niergrootte bij patiënten 
met cystenieren. In de afgelopen jaren zijn de T2-wegingen verder ontwikkeld, waardoor 
deze nu mogelijk beter zijn. Uit onze studie bleek dat T1 en T2 vergelijkbare niergroottes 
meten en dat ze beide even goed in staat zijn om groei van de nieren te meten. Op se-
cundaire (minder belangrijke) uitkomstmaten presteerde T2 beter dan T1. T2 gemeten 
niervolumes hadden namelijk een lagere variabiliteit wanneer ze twee keer door dez-
elfde of twee keer door verschillende mensen werden gemeten. Dat betekent dat een 
herhaalde meting leidt tot minder grote verschillen in de gemeten niergrootte. Ook was 
de kwaliteit van de T2 MRIs beter. T2 was vaker van voldoende kwaliteit om de nierg-
roottes te kunnen meten dan T1. Een MRI van onvoldoende kwaliteit kan niet gebruikt 
worden om de niergrootte te meten. De MRI moet dan opnieuw gemaakt worden. Dat is 
belastend voor de patiënt, maar brengt ook meer kosten met zich mee.

Hoofdstukken 9 en 10 hebben alternatieve methodes onderzocht om het meten van nier- 
en levergroottes sneller te kunnen uitvoeren. Deze methodes zijn vergeleken met de 
gouden standaard van nier- en levervolumemetingen, namelijk het handmatig intekenen 
van de MRI. Hoofdstuk 9 zijn twee methodes vergeleken die speciaal zijn ontwikkeld om 
niergrootte te schatten bij patiënten met cystenieren. De ene methode schat de grootte 
van de nier door de nier te zien als een perfecte ellipsoïde vorm (een soort 3D ovale 
vorm), waarbij de maximale lengte, breedte en diepte van de nier worden gebruikt in 
een formule om het echte volume te schatten. De andere methode schat het volume 
op basis van een andere formule. Daarvoor moet de MRI op drie afgesproken plaatsen 
precies worden ingetekend. Uit onze analyse bleek dat beide schattingsmethoden de
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niergrootte vrij adequaat schatten en ook in staat zijn om redelijk adequaat de groei 
van de nieren te kunnen meten vergeleken met de gouden standaardmethode. Ook is 
gekeken of de schattingsmethodes patiënten in dezelfde risicoclassificatie indelen. Deze 
risicoclassificatie wordt in de patiëntenzorg gebruikt om te voorspellen of een patiënt 
snelle niergroei en nierfunctieachteruitgang heeft. Wanneer dat het geval blijkt komt 
een patiënt in aanmerking voor medicamenteuze behandeling. Beide methodes ble-
ken goed in staat om de juiste risicoclassificatie te schatten vergeleken met de gouden 
standaard. Hiermee zijn de schattingsmethodes geschikt om een indruk te krijgen van de 
niergrootte voor gebruik in de klinische praktijk. Aangezien de ellipsoide methode mak-
kelijker toepasbaar is en sneller uitgevoerd kan worden, lijkt die het meest bruikbaar.

Hoofdstuk 10 is een samenwerking met Mayo Clinic (Rochester, Minnesota, Verengide 
Staten). In Mayo Clinic is een programma ontwikkeld waarmee niergroottes automatisch 
kunnen worden ingetekend. Met MRIs uit onze Nederlandse studie met 300 patiënten 
met cystenieren, hebben we deze methode gevalideerd (bevestigd dat deze echt werkt). 
Daarnaast hebben we het programma geleerd om ook automatisch de levergroottes 
te meten, daar was het programma nog niet toe in staat. Uit het onderzoek bleek dat 
het automatische programma even goed is in het meten van grootte en groei van de 
nieren als de gouden standaard van handmatig intekenen. Ook is de automatische met-
ing even nauwkeurig. De levergroottes waren significant verschillend voor handmatig 
intekenen vergeleken met het automatische programma, al waren die verschillen erg 
klein. Bij verder analyseren van de levergroottes bleek dat het automatische programma 
even nauwkeurig was in het meten van de levergrootte bij patiënten met veel cystes in 
hun lever, voor wie deze meting het meest belangrijk is. Het automatische programma 
heeft diverse voordelen ten opzichte van handmatig intekenen. De meting kost minder 
tijd, de meting kan uitgevoerd worden door mensen zonder specifieke ervaring en het 
programma zal eenzelfde MRI altijd exact even groot meten, omdat er bij automatisch 
meten geen menselijke handeling wordt uitgevoerd.

TOEKOMSTPERSPECTIEF

Deel I. Cystenieren behandelen door vasopressine te beïnvloeden
Van vasopressine is bekend dat het leidt tot ernstiger ziekte in ADPKD en dat het medica-
menteus blokkeren van vasopressine in de nier leidt tot verminderde ziekteprogres-
sie. In dit proefschrift is gebleken dat er leefstijlfactoren zijn die gerelateerd zijn aan 
de hoogte van het vasopressine in gezonde patiënten en patiënten met ADPKD, met 
name water- en zoutinname. Het blijkt echter onduidelijk of het beïnvloeden van deze 
leefstijlfactoren ook echt leidt tot minder snelle ziekteontwikkelingen bij patiënten met 
cystenieren. Hiervoor zijn aanvullende klinische onderzoeken nodig.
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Verder hebben we in dit proefschrift de eerste stappen gezet om de behandeling van 
tolvaptan, het enige medicijn dat cystenieren remt, te optimaliseren. De belangrijkste 
bijwerking is een verhoogde urineproductie. Wanneer muizen een laag zoutdieet kre-
gen bij gebruik van tolvaptan, bleek dat deze muizen minder urine produceerden. Of dit 
ook in mensen met cystenieren geldt moet nog worden onderzocht. Verder hebben we 
geconstateerd dat bij één patiënt die tolvaptan kreeg, het toevoegen van hydrochloor-
thiazide leidde tot minder urineproductie. Helaas leek hiermee het gunstige effect van 
tolvaptan op de nierfunctie ook teniet te worden gedaan. Verdere onderzoeken zullen 
moeten uitwijzen of de combinatie van beide middelen werkelijk leidt tot minder urine-
productie en ook of de combinatie werkelijk leidt tot minder effectiviteit van tolvaptan.

Hydrochloorthiazide wordt gebruikt om in nefrogene diabetes insipidus, een aandoen-
ing die in de nier hetzelfde effect heeft als tolvaptan, de urineproductie te vermind-
eren. Het zou dus interessant zijn om ook van andere medicijnen die effectief zijn bij 
nefrogene diabetes insipidus te onderzoeken of zij de bijwerkingen van tolvaptan kun-
nen verminderen. Een voorbeeld hiervan is metformine. Dat is een medicijn wat veel 
gebruikt worden voor de behandeling van diabetes mellitus (suikerziekte). Een recente 
studie heeft aangetoond dat het de urineproductie vermindert bij ratten met nefrogene 
diabetes insipidus. In muizen met cystenieren heeft een recente studie aangetoond dat 
het de snelheid van ziek worden bij deze muizen remt. Daarmee werkt metformine dus 
mogelijk remmend op de bijwerkingen van tolvaptan, terwijl het zelf mogelijk ook direct 
de ontwikkeling van cystenieren remt. Dierexperimentele studies waarin beide middelen 
gecombineerd worden in dieren met cystenieren zullen moeten worden uitgevoerd om 
dit uit te zoeken.

Deel II. MRI-beeldvorming bij patiënten met cystenieren
De grootte en groei van de nieren is erkend als officiële marker om de ernst en snelheid 
van ziekteontwikkeling te meten in patiënten met cystenieren. In dit proefschrift heb-
ben we aangetoond dat het niet uitmaakt welke weging van de MRI gebruikt wordt voor 
het meten van niergroottes bij patiënten met cystenieren. Ook hebben we aangetoond 
dat de twee schattingsmethodes die er zijn voor het schatten van de niergrootte goed 
bruikbaar zijn om een inschatting te maken hoe snel een patiënt ziek zal worden.

Tot slot hebben we een programma gevalideerd dat automatisch de nieren van patiënt-
en met cystenieren kan meten. Deze methode is even goed als de gouden standaard, 
handmatig intekenen, maar is veel sneller en gebruiksvriendelijker. We hebben het pro-
gramma ook geleerd om levergroottes te meten. Dat was echter nog niet zo nauwkeurig 
als de metingen van de niergroottes. Een vervolgstudie, met patiënten die veel cystes in 
de lever hebben, zal daarom moeten worden uitgevoerd om de methode te optimalise-
ren. Deze methode kan dan ook worden gevalideerd in patiënten met alleen levercystes,
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een aandoening genaamd polycystic liver disease. Daarnaast moet de bruikbaarheid van 
het automatische programma nog worden bevestigd voor gebruik in wetenschappelijke 
medicijnstudies. Hiervoor moeten studies worden uitgevoerd waar het automatische 
programma wordt vergeleken met de gebruikte uitkomsten van het handigmatig in-
tekenen (de gouden standaard). Dit zou bijvoorbeeld voor de tolvaptan geneesmiddel-
studie kunnen worden gedaan. Om het automatische programma verder tot zijn recht te 
laten komen, moet het worden geïmplementeerd in patiëntenzorg.

Het onderzoek wat is uitgevoerd in dit proefschrift draagt in het snel ontwikkelende 
onderzoeksveld van cystenieren bij aan een beter begrip van de schadelijkheid van vaso-
pressine, het optimaliseren van de tolvaptanbehandeling en het verbeteren van beeld-
vorming van nieren en levers in deze patiënten. Dit begrip zal ertoe leiden dat het beter 
mogelijk wordt de juiste patiënten te selecteren die het meest baat zullen hebben bij de 
geoptimaliseerde behandeling van cystenieren, niet alleen in onderzoek, maar ook in de 
patiëntenzorg.
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graag als begeleider om je werkethos, je omgang met mensen en je perfectionisme. Die 
laatste eigenschap maakt het moeilijk – zo niet onmogelijk – om het goed te doen, maar 
waardeer ik heel erg:  en dat heeft me gedreven altijd het uiterste van mezelf te vergen. 
Je hebt me ongelooflijk veel geleerd ook geïnspireerd om verder te gaan in onderzoek. 
Door de MRI’s en het nieuwe intekenprogramma zijn we gelukkig nog met elkaar ver-
bonden. Let’s see what the future brings!

Dear dr. Torres, thank you so very much for accepting my offer to visit your lab as part of 
my Ph.D. You’ve been a wonderful mentor. With your incredible knowledge of PKD and 
beyond, you are able to connect dots I didn’t even know existed. I really enjoyed learn-
ing from you and enjoyed all the opportunities you have provided me to develop myself. 
Together with dr. Harris you’ve established a great working and learning environment 
where one can development themselves to independent researchers. I’m so honored 
that you’re coming over for my defense!

Beste Esther, je bent heel analytisch en een fijne supervisor om van te leren. Bovenal ben 
je ook een ontzettend gezellig mens om mee samen te werken. Leuk om te zien hoe je 
werk en privé weet te combineren . Ik heb veel van je geleerd en hoop dat je eindelijk je 
welverdiende onderzoeksstappen kan zetten nu je de Kolff-subsidie binnen hebt!
Beste prof. dr. S.P. Berger, prof. dr. M.H. Breuning en prof. dr. R.H. Henning dank voor 
het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

Dear coauthors, thank you all for your collaboration and valuable input that taught me so 
many lessons during these past few years.

Dear colleagues from Mayo Clinic, Carli, Christina, Fouad, Holly, Jennifer, Jessica, Mary, 
Rory, Sarah and Tatsuya, thank you so much for welcoming me in the PKD group and al-
lowing me to have the time of my life. The exchange of knowledge during (and outside
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of) lab meetings and the commitment to work on a better future for patients with PKD 
really inspired me. I hope to return one day, until that day, I wish you all the best. Dr. 
Harris, we’ve had so much fun. Dear Tim, what a pleasure it was to get to work, but also 
hang out and drink coffee while brainstorming, with you. I believe we’re taking impor-
tant steps in imaging for patients with PKD and hope to continue this collaboration. Dr. 
Irazabal, thank you for your guidance and mentorship during the animal projects and 
MR imaging of my animals. Dr. Hogan, those hours spent on Myrtes PLD project were 
quite fun! Myrte, thank you for all the insight and help you provided as a Mayo Clinic visi-
tor before me. I believe we still have a paper to publish ;-) Xiaofang and Hong, thanks 
for always being there for me and helping me out with all my animal experiments. Dear 
Megan, what a blast we had! You really were my animal experiment buddy, thanks for 
the good times! I hope to meet you again, maybe during your honeymoon in Europe..? 
Until that day, I wish you and Andrew all the best, and good luck preparing your wed-
ding. Dear Jessica, you’re such a sweetheart! Hope everything is well with you and your 
family. Dear Jennifer, when I thought that I was the only one left at the lab late at night 
or during the weekends, I’d often find you working your butt off to finish your Ph.D. I 
hope you have more time off now you’ve finished!

Dearest Marie and Stephen, Herky and Ellie, thanks for making me feel at home away 
from home. I couldn’t have wished for any sweeter or better roommates during my stay 
in Roch. You two are among the kindest people I’ve ever met. The day I met you, I in-
stantly felt at home. And when the first drink Marie offered me was a GT because that 
was your favorite, I knew we were gonna have a good time. And boy, we did! Sharing a 
house, an office, being close colleagues (coauthors, whoop-whoop) and a lot of friends. 
Ooh, and the “tiny” Ford Focus of course ;-) You two made me part of your family and 
even invited me to spend Thanksgiving and Christmas with them. You introduced me to 
your friends, who became my friends: Chris and Rene, Alex and Cameron, Panos, and all 
Stephens friends in St. Elizabeth. Thanks for all the good times! It was fun to learn about 
each others cultural differences, like “Elf on the shelf”, but also celebrating Sinterklaas 
with our friends. So many highlights! Too many to mention. I honestly couldn’t have 
wished for anything better than being your roommate during my stay and wholeheart-
edly hope to see you again one day.

Dear Dick and Sue, to me it’s obvious where Marie got her kindheartedness from. While 
we’d never met before, you invited Miriam and me to stay over and have dinner with us, 
and what an amazing evening we had, sharing stories about our heritage and cultural 
backgrounds. You gave me (and Miriam) an American family. I hope we’ll be able to meet 
once again and wish you all the best, especially with your new role as grandparents.
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Dear Rochester friends! Thank you for being part and sharing this wonderful once-in-a-
lifetime experience! Dearest Miriam, an inseparable duo we were from the day we met 
at the Mayo Clinic introduction days. From traveling around, to visiting Marie’s family, 
to training for our half marathon, to working together during the weekends, to having 
drinks at Dooley’s or houseparty’s. I’m glad we’re still good friends and hope to continue 
our travels through Europe to keep in touch! Through you I met Alvise THE PUMPKIN! 
and his (now) wife Fransesca. Thanks for inviting us to your romantic Italian wedding. 
Let’s plan that skitrip soon! Dear Lucas, training for the hypothermice half marathon 
must be much harder than training for the half marathon of Sao Paolo. I’m looking for-
ward to it!

And then there of course is you, Émilie! The fact that you are my “paranimf” today actu-
ally says it all… Our friendship started after the PKD walk at brewery Surly’s, where we 
came up with the briliant idea to run the hypothermic half marathon together with your 
husband Divi, Miriam and Lucas. The fun we had during our (horror) trainings at -20 de-
grees Celcius! Brest wasn’t much better ;-) I’m honored you came all the way from France 
– appreciating your full agenda – to support me on this important day. We should really 
plan our next half marathon in Europe and I’ll hope to meet you at a lot of conferences 
once I continue to work in PKD research. I’m looking forward to that!

Lieve Laura, mijn andere paranimf, dat brengt me dan ook meteen bij jou. Een half jaartje 
na mij begon jij aan hetzelfde traject als ik; een MD/PhD op het onderwerp cystenieren 
onder begeleiding van Ron. Ik heb zo ontzettend met je gelachen vanaf dag één, Jut en 
Jul of Knabbel en Babbel werden we niet voor niks genoemd. Waar soms niemand be-
greep wat er nou grappig was lagen wij helemaal dubbel en hadden we de grootste lol. 
In veel meer dan onze humor lijken we op elkaar. Naast mijn collega ben je dan ook een 
heel waardevol vriendinnetje geworden.

Lieve Nefronerds, wat was het een feest om bij deze groep te mogen horen! Met als 
grote hoogtepunten toch zeker de memorabele Sinterklaasavondjes, volleybaltoernoo-
ien (hoe terecht dat we de prijs voor beste outfit wonnen met “drie keer is scheepsre-
cht”) en de mooie congresreizen, maar ook zeker alle uren die we borrelend hebben 
doorgebracht met the usual suspects. Ik ga jullie missen! Rons kindjes, wat mooi dat 
we zo’n hecht team zijn geworden en gebleven. Niek, wat was het een eer om jouw 
paranimf te mogen zijn! Ik ben blij dat we ook nu nog vrienden zijn. Messi, mijn partner 
in crime, wat zijn wij samen gegroeid dankzij alles wat we samen hebben gedaan. Ik had 
me geen betere partner kunnen wensen voor het coördineren van de monstertaak van 
de DIPAK MRI’s. Lieve Luus, jij bent een van de meest attente en lieve, sociale, mensen 
die ik ken met een hart van goud. Debbie en Esmée, onze kamer delen in het Triade was 
echt ontzettend gezellig! Leuk dat we elkaar soms nog eens spreken en dat wij elkaar
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weer hebben getroffen als collega’s Esmée. Edwin, collegaatje, wat heb ik een lol gehad 
met jou! En wat is het nog altijd weer gezellig als vanouds wanneer we elkaar eens tref-
fen! Wendy, Michel en Lieneke, dankzij jullie hulp heb ik me als beginnende onderzoeker 
kunnen ontwikkelen. Irina, wereldreiziger, nu geland als huisarts in opleiding, wonend in 
“mijn” oude appartementje aan het Kwinkenplein. Sophie en Iris, welkom bij de familie!

Lieve Belle, al die uren in het CDP met onze muisjes, mijn gebroken arm en de tegenslag 
waardoor het hele experiment over moest; het was zeker niet makkelijk, maar samen 
hebben we het geflikt en ik had het voor geen goud willen missen! Dat we het met plezi-
er (of eigenlijk überhaupt) vol hebben gehouden, is ook zeker te danken aan onze CDP-
maten Sander en Maurice die altijd zorgden voor een vrolijke noot. En aan Michel, die 
ons vele uren geduldig heeft geholpen. Het was een leuke en heel bijzondere tijd! Hier 
is ook zeker een bedankje voor Dorien Peters en haar onderzoeksgroep, Hester Happé 
en Wouter Leonhard, op z’n plaats die het muismodel ter beschikking hebben gesteld en 
ons hebben bijgestaan in de uitvoering. Dat geldt ook voor Harry van Goor. Dank voor al 
jullie hulp en alles wat jullie me geleerd hebben!

Lieve vrienden, hoe had ik dit (maar eigenlijk het hele leven) zonder jullie moeten door-
staan? Elk van jullie heeft op zijn of haar eigen manier ervoor gezorgd dat mijn leven 
verrijkt is. Lieve lieve lieve Tit, al sinds wij elkaar op ons 14e leerden kennen ben je m’n 
allerbeste maatje. Tijdens onze middelbare schooltijd had ik bij jouw thuis, met je lieve 
ouders Gerard en Annemieke, een veilige plek om naar toe te gaan. Je hebt en jullie 
hebben de nodige tegenslagen moeten verwerken. Je hebt het ondanks alles mooi wel 
geflikt om een super goedlopend leuk bedrijf te ontwikkelen. Ik ben apetrots op je en 
hou van je. Dat jouw lieve vader voor mij de omslag en lay-out van het proefschrift heeft 
ontworpen is voor mij een bekroning van onze vriendschap en de speciale band die ik 
met jou en je ouders heb. Veel dank daarvoor Gerard! Lieve Zwakie, wat hebben wij al 
vanaf de middelbare school veel samen meegemaakt! Onafscheidelijk op school, ons 
profielwerkstuk over Esher, en zeker ook het maken van carnavalsoutfits, wat een goeie 
herinneringen allemaal! En ook na de middelbare school gelukkig genoeg avonturen 
samen beleefd! En natuurlijk de andere lieve vriendinnetjes van Strandpaal 19 (ik laat die 
andere nog beschamendere namen even achterwege ;)): Ben, Bil, Elk, Els en Eem! Een 
paar huwelijken en baby’s verder zijn we toch écht volwassen geworden. Ik kijk uit naar 
onze volgende date! 

Lieve ballen, zoals iemand op een gegeven moment zei, zijn wij elkaars gekozen familie. 
En zo voelt het voor mij ook echt. Jullie zijn er altijd, door dik en dun, voor me geweest. 
Het gebrek aan een thuisthuis hebben jullie voor mij meer dan opgevuld, daarvoor ben ik 
jullie eeuwig dankbaar. IENEMIENEMUTTE! Lieve Noa’s, hoe vaak we ook zongen dat we 
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bruut waren, echt bruut waren we nooit. Maar waardevol zijn jullie zeker wel voor mij! 
Lieve Overnaedsche! Wat hebben wij zwaar, maar fantastisch met elkaar geroeid! Als 
bekroning de Varsity gewonnen, voor mij nog altijd een mooie bevestiging dat als je iets 
écht wilt het onmogelijke mogelijk wordt. Ik kijk ernaaruit binnenkort weer een stukje 
Pieterpad aan onze vriendschap toe te voegen.

Lieve Peter en Arianne, wat ben ik trots op jullie! Het is niet altijd makkelijk geweest in 
ons leven, maar jullie zijn daar zo bijzonder knap mee omgegaan. Nog even doorbikkelen 
en jullie hebben beiden een HBO-opleiding afgerond en daar mogen jullie super trots op 
zijn! Lieve Nic, Thijs, Jarik en Laurien en andere Boontjes, familie is onvervangbaar.

Er zijn ook belangrijke mensen die ik vandaag helaas moet missen. Allereerst mijn vader. 
Wij waren altijd twee handen op één buik en hij heeft zijn passie voor het artsenvak op 
me overgedragen. Pap, ik mis je, zeker op deze belangrijke dag. Ook wil ik mijn lieve 
tante Anja memoreren. Van kleins af aan had ik bij haar en Nic een tweede thuis. Anja 
was apetrots toen ik geneeskunde en een promotietraject ging doen. Zo jammer dat ze 
er niet bij is nu ik dat heb gehaald. Tot slot mijn oma, Maatje Dirkje. Als klein meisje daa-
gde ze me altijd uit om meer te leren en mezelf te ontwikkelen. Ik hoop haar krachtige, 
onafhankelijke en vooruitstrevende karakter te hebben geërfd.

Lieve Kees en Yvonne, jullie geven me het gevoel een thuis terug te hebben. Een plek 
waar ik met veel plezier naartoe ga. Ik heb aan jullie een goed klankbord voor het nemen 
van belangrijke en soms moeilijke beslissingen in mijn leven. Fijn dat jullie er voor me zijn.

Lieve Bart. Het leven is zoveel mooier met jou! Je bent mijn beste vriend, maakt mijn lev-
en zorgeloos, hebt altijd een luisterend oor met goed advies en bent m’n lievelingsgez-
elschap any time, any day. Ik geniet van al onze momenten samen en kijk ernaar uit de 
rest van mijn leven met jou te delen. Ik hou van je.

Marieke
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