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DanKwoorD

“Correction does much, but encouragement does more”
JW von Goethe (1749-1832)

Na mijn co-schappen wilde ik graag iets gaan doen in de urologie. Maakte mij niet uit 
wat, als het maar iets urologisch was. Dus “open” solliciteren. Van de acht brieven die 
ik verstuurde, kreeg ik 7 vriendelijke afwijzingen en 1 uitnodiging en die kwam van 
professor de la Rosette. 

Zo groen als gras en vol van urologie, kwam ik op een zonnige dag in mijn witte pak 
aan op G4. Professor de la Rosette had eventueel een baan. Niet als ANIOS (toentertijd 
nog AGNIO), maar als onderzoeker. Iets met nieren… Na het gesprek mocht ik 
nadenken of ik de baan aannam, maar ik had die beslissing al genomen voordat ik de 
deur uit liep. De volgende dag heb ik onmiddellijk mijn jawoord gegeven. Later kwam 
die van de professor. And this is where the thesis starts….

Drie jaar en drie maanden heb ik mij bezig gehouden met het creëren en verwerken 
van de PALGA-database en het nemen van nierbiopten en nierpuncties. Hoogtepunten 
en dieptepunten hebben elkaar afgewisseld. Dieptepunten als het invoeren van de 
verkeerde excerpten (toen bleven er 3 jaar en 2 maanden over), voor de zoveelste keer 
op je beeldscherm staren naar de zin: “Unfortunately, your paper has been given a 
low priority for publication and therefore we regret that it cannot be accepted”, het 
vastlopen van reference manager en het weigeren van SPSS parallel te lopen met jouw 
tijdsschema, het verliezen van bestanden op miraculeuze wijze, het grijpen in een lege 
Senseozak, etc etc. Gelukkig waren er ook hoogtepunten zoals wel de overwinning van 
een gepubliceerd artikel in de European Urology, of de zin “It is a pleasure to accept 
your manuscript entitled….”en natuurlijk uiteindelijk dit boekje. Natuurlijk heb ik dit 
niet alleen tot stand gebracht en daarom wil ik daarvoor een aantal mensen in het 
bijzonder bedanken.

Beste Dr Laguna, beste Pilar, jij was mijn directe begeleidster en mijn orakel. Ik was 
en ben nog steeds onder de indruk van je kennis. Ik heb ontzettend veel van je geleerd! 
Muchos gracias. 

Beste Professor de la Rosette, vergeef mij dat ik u als mijn promotor en hoofd van 
de afdeling urologie als tweede noem. Zoals u wellicht begrijpt, vrouwen gaan voor. U 
leerde mij met tegenslagen om te gaan en positief te blijven. U was altijd de eerste die 
in mooi rood mijn stukken retour in mijn postvakje legde. Ik probeerde kritisch uw 
handschrift te ontcijferen en de correcties door te voeren wat resulteerde in dit boekje. 
Ik ben er erg blij mee en daarvoor mijn dank. 

Beste professor ten Kate, uw passie voor het vak kent geen grenzen en geen tijden. 
Maandenlang zat ik maandagochtend tussen 6.30h en 7.00h bij u achter de microscoop 
onze nierbiopten en cytologische puncties te bekijken met de slaap nog in mijn 
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ooghoeken. In de middag moest ik proberen de lange wachttijden voor uw kamer 
te omzeilen. Een afspraak met u was iedere keer een persoonlijke overwinning. Uw 
bijdrage aan dit boekje is ongekend.

Beste Dr Ir Wijkstra, beste Hessel. Als ingenieur keek je altijd vanuit een andere 
invalshoek naar mijn artikelen. Je hebt mij geleerd ieder woordje kritisch te benaderen 
en geleerd met kritiek om te gaan. Het was niet makkelijk, maar ontzettend leerzaam. 
Dank je wel!

Dear Professor Horn, Professor Algaba and Dr. Trias, thank you for your priceless 
contribution for my thesis. I’m very proud that you were three of the five participating 
pathologists. Our cooperation was most of the time long-distance, but not less. Thank 
you for everything, I really enjoyed it!

Beste Dr Smedts, beste Frank, vanwege de afstand hebben wij veel over de telefoon 
overlegd. Wat een enthousiasme heb je! Onvermoeibaar ben je! Ik heb genoten! Heel 
erg bedankt voor je aandeel in dit proefschrift. 

Beste professor Bossuyt, onze samenwerking was kort maar krachtig. Heel erg 
bedankt vooral uw advies in vaak de wat zwaardere perioden van het onderzoek. Ik 
heb er veel aan gehad, want anders hadden deze woorden hier niet op papier gestaan. 
Beste professor Zwinderman, wij hebben elkaar nooit ontmoet en alleen op papier 
samengewerkt. Uw bijdrage is er niet minder om. 

Beste dokter Bloem, Keizer, en Leter, beste Frits, Bram en Maicle, urologen te 
Westfriesgasthuis, jullie waren schuldig aan het feit dat ik eerst mijn ziel aan de urologie 
heb verkocht. Door een onvergetelijk co-schap heb ik eerst voor de urologie gekozen 
en wilde ik graag de vooropleiding chirurgie in het Westfriesgasthuis doen. Tevens veel 
dank voor het helpen met materiaal verkrijgen voor mijn onderzoek. 

Beste mensen van de afdeling pathologie in het AMC, Westfriesgasthuis en te 
Winschoten. Bedankt voor jullie hulp met het verzamelen en verwerken van materiaal. 
Bijna hadden jullie mij zover dat ik twijfelde eraan of ik dan toch niet pathologie zou 
doen…  ADDENDUM 1 maart 2009: En jullie hebben mij zover gekregen. Tijdens 
mijn vooropleiding kwam ik erachter dat toch liever pathologie wilde doen…. Dus 
zit ik nu in het Vumc, onder leiding van professor van der Valk. Graag wil ik alle 
pathologen van het Vumc bedanken voor deze kans. Ik heb het ongelofelijk naar mijn 
zin en totaal geen spijt van mijn carrièreswitch. 

Onderzoek doen is uiteraard bijna het mooiste wat er is, mede door de aanwezigheid 
van mijn kamergenoten op G4-249. Lieve Marleen en Margot (Kat), jullie hebben mij 
met veel geduld (de één wat meer dan de ander) de eerste maanden wegwijs gemaakt 
in de jungle van de onderzoekswereld. Dank jullie wel. Lieve Patricia (Buuffie), in jou 
hoorde ik meteen een Westfries en daardoor voelde ik me meteen thuis bij je. Ik zal 
de Quickies missen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat extended Quikkies worden. 
Evelyne (Flientje), het was maar kort, maar wel heel gezellig! 
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Beste Christa, Sonja, Martine, Carolien en Cynthia, (ex)-secretaresses van de 
afdeling urologie. Bedankt voor jullie steun en uiteraard voor de dropjes en koffie. Echt 
onderzoeksvoer!

Collegae uit het WFG! Bedankt voor het aanbieden van zwembandjes toen ik in 
het diepe zwembad van Hoorn ben gegooid. Na 3,5 jaar onderzoek moest ik weer diep 
graven in mijn cerebrum, maar jullie hebben mij helpen zwemmen en graven. Ondanks 
jullie inspanningen heb ik toch vroegtijdig afscheid van jullie genomen door te stoppen 
met mijn opleiding tot uroloog. Een ding is zeker, het lag niet aan jullie.

Dan natuurlijk mijn paranimfen, mijn partners in crime. In werk en privé. Marije, 
jou ken ik sinds mijn komst in Nederland. Samen buiten spelen, samen “de killer” 
ontgroeien, samen naar Hoorn fietsen, samen naar het AMC rijden, samen in Hoorn 
werken (oké oké het was erg kort) en nu samen promoveren. Vrienden voor het leven! 
Sebastian, Bas, jou ken ik sinds het begin van mijn studie Medische Biologie tot nu. 
Jij bent Will en ik ben Grace, jij bent toch echt Jut en ik ben toch echt Jul. Jij bent de 
olifant en ik de muis. Zullen wij gezellig samen door het leven blijven stampen? Lieve 
paranimfen, ik ben trots dat jullie naast mij staan!

Lieber Papa, du bist meine Müse. Ich bin Dir wirchlich sehr Dankbar fur al deine 
Hilfe und deine Liebe. Du hast mir immer gesagt wie schwer eine Doctorarbeit ist, 
und mich immer gewarnt es so schnell wie möchlich fertig zu machen. Väter haben 
fast immer Recht. Du bist im abstand weit Weg, aber im Herzen immer in der Nähe. 
Danke Papa.

Lieve Ma en Pa, ook jullie mogen niet ontbreken. Jullie hebben mij opgevoed en mij 
gevormd tot die persoon die ik nu ben. Ik mag absoluut niet klagen…. Dank jullie wel!!

Lieve Ton en Marijke, lieve schoonouders. Jullie vervullen de rol van echte ouders 
en dat geeft een heerlijk gevoel! Dank jullie wel voor al jullie steun. Ik ben jullie 
hiervoor zeer dankbaar.

Tot slot wil ik mijn liefde bedanken, Raem. Hoe vaak ik deze alinea wel niet heb 
veranderd om precies de juiste woorden te vinden om jou te bedanken. Dus heb ik een 
andere manier bedacht….
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