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Dankwoord
Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die belangeloos aan de verschillende onderzoeken 

hebben meegewerkt en hieraan tijd hebben besteed. 

De totstandkoming van dit proefschrift was niet mogelijk geweest zonder de hulp van vele 

anderen en een aantal wil ik persoonlijk bedanken:

Zeergeleerde heer Roovers, beste Jan-Paul, wat een toeval dat je in het AMC was en 

mij op het juiste moment met de uro-gynaecologie kennis liet maken. De wereld van de 

bekkenbodem bleek een warm nest. Het vertrouwen en de verantwoordelijkheden die je 

me direct gaf, waren de duwtjes in de rug die ik nodig had als onderzoeker. Ik vind het 

heel leerzaam en inspirerend om met je samen te werken. Maar werken moet ook gezellig 

zijn en dat is het.

Hooggeleerde heer Burger, beste Matthé, veel dank voor je begeleiding van mij 

als beginnende onderzoeker. Jij hield altijd de grote lijnen en de relevantie voor de 

oncologische praktijk in de gaten. Als je toch in detail trad, kwam dit telkens de kwaliteit 

van het onderzoek ten goede. Dank ook voor de persoonlijke attenties tussen de bedrijven 

door.

Hooggeleerde vrouwe Sprangers, beste Mirjam, veel dank dat ook jij mijn promotor 

wilde zijn, nadat we je om raad hadden gevraagd omtrent kwalitatief onderzoek doen. 

Jouw punctualiteit, helderheid, taalgevoel en gedrevenheid zijn kwaliteiten die ik erg 

bewonder. Fysieke afstand zorgde nooit voor vertraging of minder aandacht voor mij of 

mijn onderzoek, daar heb ik veel waardering voor. 

Dear Professor Espuña Pons, many thanks for being a member of the committee of 

opponents and for travelling to Amsterdam. Hopefully our collaboration for ‘my’ workshop 

at the IUGA in Lissabon will not be our last.

Zeergeleerde heer Vervest, beste Harry, hooggeleerde vrouwe Kenter, beste Gemma, 

hooggeleerde vrouwe Koning, hooggeleerde heer Fockens en zeergeleerde vrouwe ter 

Kuile: ik ben vereerd en jullie allen zeer erkentelijk dat jullie zitting wilden nemen in de lees- 

en promotiecommissie.

Een breed onderwerp als die van mijn promotie onderzoek vereiste multidisciplinaire 

samenwerking. Alle co-auteurs wil ik hartelijk danken voor hun medewerking en bijdragen 

aan de totstandkoming van de artikelen.

In het bijzonder veel dank voor de oncologisch gynaecologen en radiotherapeuten in het 

AMC die alle patiënten, die aan de studies van dit proefschrift hebben bijgedragen, hebben 

behandeld en hen hebben benaderd om aan de verschillende studies mee te doen.
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Zeergeleerde heer van der Velden, beste Ko, veel dank voor je bijdragen aan meerdere 

hoofdstukken van dit boek. Jouw scherpe blik en oncologische invalshoek brachten 

waardevolle en interessante aanvullingen in de discussies. Dank dat je me lang geleden 

vroeg of ik in Leuven wilde solliciteren voor de opleiding. 

Hooggeleerde heer van der Vaart, beste Huub, dank voor je bijdrage aan een van mijn 

hoofdstukken en natuurlijk het aanleveren van de ‘controlegroep’. Via Jan-Paul en de WBB 

ben je ook een beetje mijn uro-gynaecologie mentor geworden. 

Sinds 2007, toen ik als onderzoeker in het AMC begon, zijn er vele nieuwe onderzoekers 

bijgekomen, maar is de onderlinge samenwerking en de professionaliteit toegenomen ook 

voor onderzoekers buiten de Consortia, zoals ik. Ik dank degenen met wie ik de meeste 

tijd overlapt heb voor hun tips&tricks en lol op de gewenste momenten: Marsha, Elisabeth, 

Arianne, Anna, Wouter, Norah, Stef, Laura, Pieternel, Jan-Willem, Liesbeth (vL), Margreet, 

Floortje, Femke Mol, Marloes, Emmy, Alexandra, Esther, Sanne, Liesbeth (V). 

Katrien, dank voor je statistische hulp, vooral in het laatste deel van mijn promotie 

onderzoek. Altijd bereid om een duidelijk en helder antwoord te geven, of wat extra uitleg 

achter je computer als ik ‘toevallig’ even aanklopte.    

De bekkenbodemonderzoekers binnen het AMC: Mariëlle, Femke en Maaike, dank ik voor 

de samenwerking en de gezelligheid binnen de urogyn in het AMC! Zin in de volgende 

IUGA, dan zijn we er weer allemaal bij, ok!!?

Mijn eerste baan als dokter was bij de Verloskunde en Gynaecologie in het OLVG. Een 

hele leerzame tijd in een warme omgeving, ook al waren het maar 8 maanden. Staf, 

verloskundigen en verpleegkundigen, dank voor jullie investeringen!

Mijn opleiding tot gynaecoloog begon in het St Lucas Andreas Ziekenhuis. Het competentie-

gerichte opleiden zit jullie in de genen en het was fantastisch om bij jullie zoveel te leren en 

te doen. Jullie massale aanwezigheid bij ons huwelijk was hartverwarmend. Ik kijk uit naar 

mei 2013, wanneer ik weer in het SLAZ terugkom.

Door mijn studenten-, co-assistenten-, A(N)IOS-, en onderzoekerstijd in het AMC voelt 

dit als mijn thuis, als werkplek bedoel ik dan. Ik vind het een voorrecht om in deze 

veelzijdige, inspirerende en leerzame omgeving te werken. Iedereen van de staf, A(N)IOS, 

verloskundigen, verpleegkundigen, doktersassistenten, poli-medewerksters: dank voor jullie 

interesse in mijn onderzoek en fijne samenwerking. Maria Vlierhuis en Pauline Wouda: 

dank voor jullie hulp bij de inclusie voor de bekkenfysiotherapie studie en de uroflowmetrie 

metingen. Linda Onsman-Broertjes, dank voor alle hulp bij de logistiek op de poli. Ina Vink, 

dank voor je secretariële hulp en enthousiasme.

Mijn paranimfen: Leonie Menke en Marsha van Leeuwen. Daar staan we straks, drie 

leeuwen naast elkaar! Lieve Leonidas, sinds 1998 vriendin van geneeskunde, maar 
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inmiddels van veel meer. Veel dank voor de vele gesprekken over het onderzoekers wel en 

wee, wat niet anders was bij de kindergeneeskunde dan bij de gynaecologie. Jij kan alles 

wat je wil en dan nog perfect ook! (Toch ooit samen met Lil een kliniekje beginnen..?) Lieve 

kleine Marsh, wat hebben we allemaal beleefd op die 2 vierkante meter..? Ongelooflijk 

hoe goed dat is gegaan en hoe gezellig het nog steeds is. Iedereen klopte altijd bij jou aan 

om je luisterend oor en je wijze raad, en ik kan het weten (ik ook)! Bescheiden gouden 

kracht als onderzoeker, collega en dokter, maar ook uitbundig danser! Voor jullie beiden 

geldt dat ik heel blij en trots ben met jullie als mijn paranimfen. 

Lieve familie, schoonfamilie, vrienden en vriendinnen, zonder jullie was het onderzoek 

misschien eerder afgerond, maar was mijn kwaliteit van leven veel minder hoog! Dank 

voor jullie interesse in mijn onderzoek, de koffietjes, etentjes, borrels en weekendjes weg! 

Ik neem mij voor jullie allen meer te zien dan afgelopen jaar. 

Lieve Soapie, Died en Bobbie, ik vind het geweldig dat jullie erbij zijn!! Baie dankie!

Lieve Omie, hopelijk zie je toch kans om bij mijn promotie te zijn en anders kijken we 

natuurlijk samen de film. Jouw wilskracht en zonnige karakter zijn een inspiratiebron.

Lieve opa en oma Hazewinkel, zoals Isabel mij al zei: wat zouden jullie trots zijn geweest. 

Lieve Herman en Linda, dank voor jullie betrokkenheid en ontspannende momenten 

bij jullie in U of bij ons in A. Ik ben heel blij dat jullie het zo fijn hebben, nu ook met 

Simon erbij! Lieve Herman, mijn broer(tje) en eeuwige getuige, ondanks de verschillende 

richtingen, staan we toch vaak op dezelfde manier in het leven en ons werk. Hoewel het 

niet een dik boek is, begrijp ik dat je mijn proefschrift niet van kaft tot kaft zal verslinden… 

maar dansen zullen we!! 

Lieve mama en papa, mijn stabiele basis. Lieve mama, ieder op onze manier zijn we bezig 

met de kwaliteit van leven van vrouwspersonen. Dank voor de dagelijkse telefoontjes, je 

onvoorwaardelijke en oneindige vertrouwen en liefde en dat je mijn hele leven al mijn 

grootste fan bent. Lieve papa, de medische en academische wereld hebben mede dankzij 

jouw onuitputtelijke en optimistische werkethos een aantrekkingskracht op mij. Dank voor 

je interesse en liefde en de wetenschap dat ik nooit een praktisch probleem moet noemen, 

want dan los jij het alweer voor me op.   

Allerliefstie, Sikkie, wat is het elke dag een feest om met jou te zijn. Moeiteloos interesseren 

we ons voor elkaars bezigheden, hoe verschillend die ook zijn. Dank dat je het perfecte 

moment aanvoelt voor een Midsomer Murders en een glas wijn… Dit boekje is af, nu 

samen Italiaanse les?  

C
hapter 2

D
ankw

oord

163

proefschrift Menke.indb   163 28-9-2012   10:56:59




