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Dankwoord

Op 1 oktober 2007 begonnen aan dit promotietraject en op 31 december 2010 om 17.00u 
de laatste versie van dit boekje ingediend, daarbij dus 3 jaar en 3 maanden en de nodige 
toetsaanslagen en muisklikken verder. Maar vooral ook een hele mooie ervaring rijker.
Met het behalen van de titel doctor veranderd ook de aanspreekvorm naar “weledelzeergeleerde”. 
Nu heeft een promotietraject mijns inziens meer te maken met doorzettingsvermogen en 
capaciteit tot samenwerking dan met geleerdheid. Immers, een proefschrift schrijf je niet over 
één nacht ijs en zeker niet alleen. Daarom wijd ik graag de laatste pagina’s van dit boekje aan 
hen die mij tijdens dit promotietraject elk op hun eigen manier bijgestaan hebben.

Beste professor de la Rosette, ik bewonder u niet aflatend optimisme. Telkens als ik enigszins 
teleurgesteld met een afwijzing van een artikel bij u kwam, wist u me te overtuigen dat u echt 
een heel goed gevoel had bij het volgende blad waar we het gingen indienen. Dit vertrouwen gaf 
de burger moed. En hoewel de dagelijkse begeleiding in de handen van de copromotor is, wist 
u telkens op de cruciale momenten een kritische noot te plaatsen, waardoor de artikelen in dit 
boekje naar een hoger niveau getild werden. Hiervoor ontzettend dank!

Dr. de Reijke, beste Theo, ik kon me geen betere copromotor wensen dan jij. Ondanks je 
ontzettend drukke programma (ik ken niemand die met zoveel verve gelijktijdig poli, ok en 
cysto-programma doet) wist je toch altijd nog tijd vrij te maken voor mij. Buiten je kwaliteiten 
als uroloog waardeer ik ook vooral je enthousiasme voor het vak, onderzoek en andere mooie 
dingen in het leven. Ik hoop tijdens mijn opleidingstijd in het AMC nog veel van je te leren.

Beste leden van de promotiecommissie, hartelijk dank voor het kritisch doornemen van mijn 
manuscript en uw bereidheid mij het vuur aan de schenen te leggen. 

Co-auteurs van de artikelen in dit proefschrift, hartelijk dank voor alle zeer waardevolle input!
Beste dr. Laguna, ik bewonder uw parate kennis van de literatuur – ik ken niemand die zo veel 
artikelen op juiste naam, instituut, artikel en jaar weet te citeren!
Professor Babjuk, dear Marko, it was a great honour to combine our NBI data and publish a 
paper together.  
Dr. Visser, beste Mike, als uro-patholoog heb jij bijna alle preparaten van de
studies uit dit proefschrift onder de microscoop voorbij zien komen. Hartelijk dank hiervoor 
en ook voor je flexibiliteit als ik weer eens langskwam voor een begeleidend “plaatje” van een 
coupe voor een artikel.
Collega’s van de afdeling Biomedical Engineering and Physics (beste professor van Leeuwen, 
beste Ton, beste dr. Faber, beste Dirk, beste Martijn), ik heb genoten van onze samenwerking. 
Nogmaals dank voor jullie geduldige pogingen mij als clinicus wegwijs te maken in de wereld van 
de fysica…. Martijn, heel veel succes met het afronden van je eigen boekje!
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Professor ten Kate, dank voor de samenwerking aan het PALGA artikel.
Professor Zwinderman, de meest complexe statistische vraagstukken wist u met heel veel 
enthousiasme telkens weer voor mij op te lossen – heel veel dank daarvoor!

Beste stafleden en verpleegkundigen van de afdeling urologie: hartelijk dank voor alle getoonde 
interesse. Ik zie er naar uit om vanaf 2013 weer samen te gaan werken. 
Roomies van G4-249 e.o. (Patricia, Kurdo, Miki, Intan, Niels, Bas, Bart, Martijn, Hiren), het was 
een genoegen om van een aantal van jullie de fijne kneepjes van het onderzoeksvak te leren en 
ook om dat weer aan de rest door te kunnen geven. Maar vooral ook dank voor de broodnodige 
afleiding, coffeebreaks en het delen van lief en leed! 
(voormalige) AIOS en ANIOS urologie AMC, dank voor de gezellige tijd en de samenwerking op 
de hematuriepoli.
Alice, Selma en Annemiek (alias de TRIAL-babes), alles perfect geregeld en altijd wel in voor een 
lolletje, jullie waren het gouden randje aan de trial poli!
Martine en Sonja, altijd wel te porren voor een (cafeïnevrije)cappuccino of een goede roddel. 
Bedankt voor jullie gezelligheid en Sonja bedankt voor je hulp in de administratieve rompslomp 
die de laatste loodjes van een promotietraject met zich meebrengt.
Christa, ik dacht dat ík gestructureerd was, maar jouw punctualiteit kent geen grenzen! Dank 
voor je ondersteuning en attentheid.
Dr. Langbein, beste Sigrun, inmiddels werkzaam in Zaandam, maar jij ging mij voor als 
promovendus “blaaskanker” bij prof. de la Rosette en dr. de Reijke. Ik ben je dan ook veel dank 
verschuldigd voor o.a. de hematuriedatabase. Maar misschien nog wel meer voor je geduld bij 
het mij aanleren en superviseren van cystoscopieën! 
Wil en Lydia, ik heb altijd fijn met jullie gewerkt op mijn dagen “in de kliniek” op zowel het 
cystoscopie-programma als de hematuriepoli – wachten jullie op mij in 2013?

Ook een speciaal woord van dank voor de 2 studenten die mij geholpen hebben: Sarah Kloen en 
Jebrail Merza. Veel succes met jullie carrière. 

Deelnemers aan de FISH studie (urologen en verpleegkundigen van het VUmc, St Lucas Andreas, 
OLVG, BovenIJ, Amstelland, Refaja ziekenhuis), hartelijk dank voor jullie inzet. Hoewel deze 
studie het niet gehaald heeft om nog in dit boekje te verschijnen  ben ik ervan overtuigd dat 
mooie resultaten zullen volgen.
Monique en Esther van de moleculaire diagnostiek, ik ben jullie zeer dankbaar voor jullie geduld 
om mij wegwijs te maken in de wondere wereld van het lab en de fluorescentie-microscopie in 
het bijzonder.
Rob en Marie-Louise, het kloppend hart van de poli urologie AMC - zonder jullie was de FISH 
studie in het AMC logistiek een hele klus geworden. Fijn dat ik ALTIJD op jullie kon bouwen!  
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Chirurgen van het Zaans Medisch Centrum, niet gehinderd door enige chirurgische ervaring ben 
ik in januari bij jullie aan mijn vooropleiding begonnen. Ik heb er geen moment spijt van gehad 
want de sfeer is goed,  en ik heb inmiddels al veel van jullie geleerd en hoop nog veel meer te 
mogen leren!
Lieve collega-AIOS en ANIOS van de chirurgie in Zaandam, niets zo belangrijk voor een assistent 
als een goede sfeer waarin zowel gelachen als gehuild kan worden – en die hebben we!

Lieve vrienden, op feesten en partijen heb ik jullie 3 jaar onthouden van bloedstollende verhalen 
uit de kliniek (achter de PC beleef je nu eenmaal andere avonturen…), maar ik beloof jullie dat ik 
het ruimschoots goed zal maken tijdens mijn 2 jaar bij de chirurgie.
Nyxjes: Suus, Caro, Tamara, Lot, Ouk, Selma, Maartje en Els, super dat we sinds ons 1e jaar 
studeren nog steeds contact houden. Vele avonturen al samen beleefd – zullen we nog heel veel 
meer herinneringen gaan maken?
Frank, Maaike, Michiel, Sigrid, Cathelijne, Frits, Joris, Paula, Bart, Martje, Johan, Marloes, Joost, 
Alexa, Raphael, Juliana, Pieer, Marjolein: wat een fijn extraatje dat ik jullie “erbij” kreeg toen ik 
Tim ontmoette. Jullie zijn een heerlijk stel vrienden. En Raaf, Barbara, Alexa en Frank –  heel veel 
succes met het afronden van jullie eigen boekje, vond het fijn altijd mijn onderzoeksfrustraties 
met jullie te kunnen delen! 
Tamara en Sanne, mijn paranimfen, ik ben ontzettend trots dat jullie aan mijn zijde staan 
vandaag. Tamara, al sinds 1995 in mijn leven en bij alle belangrijke mijlpalen aanwezig, deze zou 
ik niet zonder jou willen meemaken!
Sanne, samen op de Heugemerweg in Maastricht, samen in Zuid-Afrika en nu weer alletwee in 
Amsterdam, zullen we nog heel veel leuke dingen samen gaan doen?

Rob en Paula, altijd oprecht geïnteresseerd, altijd supergastvrij: ik kan me geen betere 
schoonouders wensen! Komen jullie weer eens wat vaker naar jullie pied-a-terre?
Sabine en Jeroen, en natuurlijk Jaap en Eef, het is fijn zulke lieve schoonfamilie te hebben, ook 
al zien we elkaar door onze drukke agenda’s niet vaak – ik als enig kind toch nog een broer en 
een zus!

Pap en mam, het is niet in woorden uit te drukken hoe fijn het is om je onvoorwaardelijk gesteund 
te voelen en te weten dat er in ieder geval 2 lieve mensen altijd heel erg trots op je zullen zijn. 
Nu is mijn kans om jullie te zeggen dat ik ook verschrikkelijk trots op jullie ben! Dit boekje heb ik 
dan ook met recht aan jullie opgedragen.

Lieve Tim, sinds de 1e dag dat ik je leerde kennen onder de warme zuid-afrikaanse zon ben ik 
verkocht! En mijn gevoel voor jou is alleen nog maar groter geworden. Jij hebt misschien nog 
wel het meest van iedereen alle grillen die bij een promotietraject horen moeten verdragen – nu 
is het klaar en tijd voor een feestje!
 




