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Chapter 11

DankWoorD

Na drie jaar in het AMC en ettelijke uren thuis is het dan eindelijk zover: mijn ‘boekje’ 

is AF! Zoals elke promovendus zal beamen: it was a hell of a job, maar ik ben zo blij dat 

ik het gedaan heb. Ik heb ontzettend veel geleerd; over hoe wetenschap bedreven wordt 

(vaak respect afdwingend, maar soms ook gefronste wenkbrauwen opleverend…), over 

de urologie (een prachtig vak), over SPSS (lang leve het KEB-consult!), en over mezelf. 

Natuurlijk kon ik het niet alleen, en wil ik dit hoofdstuk gebruiken om een aantal mensen 

te bedanken. Met de wetenschap dat het dankwoord de meest gelezen passage is van 

een gemiddeld proefschrift zal ik hier net zoveel aandacht aan besteden als de overige 

hoofdstukken☺. 

Allereerst natuurlijk dank aan mijn promotor, Professor de la Rosette. Toen u mij na 

mijn sollicitatiegesprek aannam sloot u het gesprek af met de woorden “Cryo is hot” – en 

ik ben u erg dankbaar dat u mij op dit prachtige project hebt gezet. Uw rode pennenstreken 

zorgden altijd voor verbetering van mijn stukken, en de gesprekken met u leverden altijd 

weer nieuwe inzichten op. Hartelijk dank daarvoor.

Ook dank aan mijn beide copromotoren Dr. Pilar Laguna en Prof. dr. Ir. Hessel 

Wijkstra. 

Beste Pilar, wat is jouw kennis van de literatuur toch enorm: bij al mijn vragen wist jij 

altijd direct welke auteur er iets over geschreven had en wat de resultaten waren (inclusief 

de getallen achter de komma!). Deze hulp maakte de artikelen altijd beter en up to date. 

Ook bedankt dat ik tijdens de cryo’s mocht assisteren; ik weet nog hoe blij ik was dat je mij 

een stuk perirenaal vet liet losprepareren. Het zelf mogen bijdragen aan de resultaten van 

het onderzoek (of misschien de illusie daarvan?) heb ik altijd erg gewaardeerd.

Beste Hessel, ik moet het toch toegeven: jouw kritische noten en commentaar 

stimuleerden altijd om een artikel logischer, duidelijker en beter te maken. Vooral bij het 

performance artikel, het CT-artikel, en de discussie van dit proefschrift heb ik daarbij veel 

aan je gehad. Dank daarvoor. 

Ook wil ik Brunolf Lagerveld graag bedanken. Jouw enthousiasme voor de cryo was  

aanstekelijk! Ook wil ik je nogmaals bedanken voor de mooie aanbevelingsbrief die voor 

mijn opleidingssollicitatie hebt geschreven. Succes met het afronden van jouw eigen 

promotie.

Professor Fibo ten Kate, professor Feran Algaba, en dr. Isabel Trias of the different 

pathology departments: thank you so much for your time and effort on the biopsy article(s). 

Professor Aeilko Zwinderman van de afdeling Epidemiologie en Statistiek bedankt 

voor uw hulp bij het QoL-artikel (en bedankt aan uw hele afdeling voor alle overige hulp; 

wat heerlijk dat jullie afdeling bestaat!). 



175

11

Dan is het tijd om mijn collega’s te bedanken. Speciaal wil ik daarbij mijn twee ‘buufies’ 

Intan en Evelyne bedanken. Lieve Intan, bijna twee jaar heb ik naast je gezeten in G4-249, 

een leukere buuf had ik niet kunnen hebben - zo’n lieve pinda had ik nog nooit ontmoet☺. 

Lieve Evelyne, met jou als nieuwe buuf was ik ook ontzettend blij. Met de nadruk op was… 

want het is wel héél jammer dat jij me zo enorm ingehaald hebt dat je nu eerder bent 

gepromoveerd dan ik… ;) Nee hoor lieve Eef, ik ben gewoon hartstikke jaloers op je! Super 

dat ik jullie beiden ook na de tijd in het AMC tot mijn vriendinnen mag rekenen.

Ook met de andere assistenten en onderzoekers die ik tijdens mijn promotieonderzoek 

langs heb langs zien komen was het vaak heel gezellig. Na werktijd naar het Oude Gasthuis, 

de Basilic, de Epsteinbar, of met z’n allen op uro-weekend. Ontzettend bedankt voor al die 

leuke momenten! Als jullie bij de ACING-kliniek nog een seksuoloog nodig hebben, dan 

hoor ik het wel☺. Joyce wil ik nog even apart noemen; de tweede lieve pinda die ik leerde 

kennen bij de uro. Ook met jou hoop ik nog lang vriendinnen te blijven.

Dan wil ik Alice en Saskia graag bedanken. Met veel plezier heb ik met jullie samen 

gewerkt op de trialpoli. En natuurlijk verdient Christa hier ook een apart bedankje. Ik vond 

het altijd zo leuk dat jij aan onze verjaardagen dacht en elk jaar met een klein presentje 

kwam, net zo als de mooie roos die je me gaf toen ik in opleiding kwam. Jouw persoonlijke 

aandacht voor iedereen is zeker niet onopgemerkt gebleven. Over het laatste kadootje dat 

je me gaf zal ik maar niet verder uitweiden… 

Rob, Marie Louise, Norma, Ingrid, Lydia, Geert, Harry, Fred, Tonny en Gerda: bedankt 

voor jullie gezelligheid en hulp op de poli, het OBC, de OK, en de afdeling. En natuurlijk 

Sonja bedankt voor je hulp bij alle administratieve rompslomp rondom dit proefschrift!

Dennis van der Molen en Mark Schoenmakers van Galil Medical; bedankt voor 

jullie gezelligheid bij de cryo-OKs en cryo-diners. Mede dankzij jullie heb ik twee mooie 

congressen kunnen bezoeken; de EAU in Berlijn en de WCE in Cancun. Ontzettend 

bedankt daarvoor. En Dennis; wanneer kom je weer eens eten?

De afdeling seksuologie van het AMC; Ellen Laan en Marian Nievaard. Hoewel jullie 

niet direct betrokken zijn bij dit proefschrift wil ik jullie toch bedanken: Bedankt dat jullie 

mij hebben aangenomen als arts-onderzoeker. Dankzij deze baan heb ik mijn nieuwe vak 

ontdekt: de seksuologie. Ik hoop dat ik nog lang (of vaak) met jullie kan (samen)werken. 

Ook Katharina en de andere leden van ’team Trimel’ ontzettend bedankt: dankzij 

jullie gezelligheid ga ik elke dag met veel plezier naar mijn werk en kom met een glimlach 

weer thuis!

En Jelto Drenth bedankt; bedankt voor je vertrouwen, je begeleiding en de ‘mini-

college’s’ bij de FeMpoli. Wat een eer dat ik mede van jou het vak mag leren.
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Natuurlijk wil ik ook mijn lieve vriendinnen bedanken voor hun goede adviezen, 

schoppen onder mijn kont, geduld, en alle broodnodige afleiding.

Marije, mijn grote voorbeeld! Gepromoveerd tijdens je studie – nog steeds een 

fantastische prestatie. Als ik soms twijfelde of ik het wel af zou krijgen zat jij er als eerste 

bovenop met een motiverende, doch strenge peptalk… Het was een eer om jouw paranimf 

te zijn, en ik ben dan ook heel blij dat jij de mijne bent.

Jiska, onze ontstaansgeschiedenis is heel bijzonder, net als onze vriendschap. Mijn 

steunpilaar in barre tijden, vakantiepartner, dans- en squashmaatje, en nu ook mijn 

paranimf. Dank je wel!

Lique, ook jij bent een bijzondere vriendin. Wat kan ik met jou toch lachen, en kletsen, 

en nog meer lachen! En beloofd is beloofd: als ik nog eens een getuige nodig heb…☺ 

Annelies, mijn shopmaatje! Ik word altijd vrolijk van je, dat weet je. En Charlie, 

ondanks dat je zover weg zit blijf je mijn liefste dansmaatje!

Ook mijn overige vriendinnen (Astrid, Josje, Franciska, Marieke, Mandy, Jikke, Esther, 

Marjolein, Martine, Ranne, Yunka) ontzettend bedankt voor jullie vriendschap! Zij die ook 

bezig zijn met een proefschrift – zet ‘m op: als ik het kan, kunnen jullie het zeker!

Nr. 104 en 118… Nooit verwacht dat ik in Amsterdam zulke leuke buren zou treffen. 

‘Gr!’ of ‘liefs’ (voor degene die zich aangesproken voelt…).

Lieve Simone, ook jij bedankt voor de peptalks die je me hebt gegeven als het ging om 

het afronden van dit proefschrift; je was een tijd mijn persoonlijke cheerleader☺. Ik vond 

het leuk om te horen dat je trots op me bent vanwege deze prestatie. Dank je wel!

Remco, ook bij jou kon ik altijd terecht voor advies of een luisterend oor. En onder het 

genot van een biertje of een wijntje natuurlijk ook voor een gezellig gesprek! Ik hoop dat 

er nog vele volgen.

Oom Joost, u hebt weinig te maken gehad met de totstandkoming van dit proefschrift 

(hoewel u er wel altijd geïnteresseerd naar vroeg), maar ik wil deze gelegenheid graag 

gebruiken om u te vertellen dat ik heel trots en blij ben dat ik uw petekind ben! Ik hoop 

dat we nog vaak samen een museum of (Indiaas) restaurant zullen bezoeken (en laat die 

Tapasbarretjes maar zitten…).

Lieve Pa, ik heb zoveel aan je te danken dat ik nauwelijks weet waar ik moet beginnen. 

Maar tot mijn spijt zul jij deze tekst niet meer begrijpen. Dus doe ik het zo: ‘ientje toe.’

Lieve Mam, bedankt voor al je steun, je lieve bemoedigende woorden, en natuurlijk 

je lekkere aardappels & bietjes met jus. Ik ben blij dat jij mijn moeder bent; je bent een 

lieverd!

Last but not least wil ik alle cryo-patiënten bedanken zonder wie dit proefschrift niet 

tot stand was gekomen. 




