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DANKWOORD



Zoals zo velen die mij voorgingen begon ook ik ooit onbevangen aan een 
promotie traject. Twee eerdere pogingen waren al in de kiem gesmoord. Niet 
deze keer. Het is nu klaar. Wetenschap bedrijven boeit, daagt uit en is leuk. 
Iets uit je zelf naar boven halen en delen met anderen geeft veel voldoening. 
Gelukkig doe je wetenschap niet altijd alleen. Ook bij dit project zijn tallozen 
op diverse wijzen betrokken geweest. Professioneel, uit wetenschappelijke 
interesse en uit liefde. Ik dank alle betrokkenen daarvoor. 
 
Het brengen tot een afgeronde promotie is een project waarin zich een heel 
leven kan afspiegelen. Al duizend maal ben ik in gedachten iedereen 
afgegaan die ik dank verschuldigd ben. Echter, allereerst gaan daarbij mijn 
gedachten uit naar mijn ouders. Ik dank hen voor de vele levenswijsheden 
die zij aan mij doorgaven en de liefde waarmee zij mij tot op vandaag 
hebben omarmt. 
 
Prof. Dr. J.J.M.C.H. de la Rosette, beste Jean, 
Veel hebben we elkaar niet meer gezien de laatste tijd. Dat hoeft ook niet 
altijd. Dit boekje is een aardige strijd geweest. De wetenschap dat jij altijd 
doorzettingsvermogen apprecieert gaf mij de steun om vooral door te gaan 
met deze promotie. Dank voor je vertrouwen. Ik heb bewondering voor je 
nietsontziende gedrevenheid om grote dingen tot stand te brengen en wens 
je veel succes met de talloze wetenschappelijke activiteiten waar je bij 
betrokken bent. Je originaliteit hierin is altijd herkenbaar voor mij.  
 
Prof. Dr. Ir J.A.E. Spaan, beste Jos, 
Tijdens een onderbreking van mijn promotieproject werd jij er bij betrokken 
en hielp je mij een doorstart te maken. En hoe! Je gaf leiding aan een 
geweldig team en nam mijn sores er probleemloos bij.  Nooit te beroerd om 
mij te helpen. Dank voor je hulp bij het schrijven en het aanmoedigen om het 
vooral nu eens af te maken. Ook sinds je met emeritaat bent ben je me 
blijven pushen. Ik heb veel geleerd van je en ben je daar zeer dankbaar 
voor. Het was me een waar genoegen om met jou te mogen werken. 
 
Mijn copromotoren Dr. Pilar Laguna en Prof. Dr. Ir. Hessel Wijkstra, 
Beste Pilar, ik denk nog vaak terug aan de periode waarin wij samen de 
eerste laparoscopisch geassisteerde  cryochirurgie voor niertumoren in 
Nederland uitvoerden. Ik heb van onze laparoscopische sessies veel mogen 
opsteken. De laparoscopie, waarvoor ik tenslotte naar het AMC was 
gekomen, stond daar nog in zijn kinderschoenen. Wat ik nu als 
laparoscopisch chirurg kan heeft in die tijd zijn wortels gekregen. De 
uitdagingen niet uit de weg gaand en vooral te leren van mijn mislukkingen 
die mogen leiden tot verbeteringen. 
Beste Hessel, je hebt mij de eerste kneepjes van “hoe doe je wetenschap” 
laten zien. Zoveel punten en komma’s als jij bij een tekst kon zetten is 
ongekend. Maar met het tot stand komen van deze promotie heb ik vaak je 
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kritische tips gebruikt. Het moest en kon gewoon beter. Mijn dank voor het 
opbouwen van deze kritische noot. 
Mijn maten, de urologen van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint 
Lucas Andreas Ziekenhuis: Eddi Heldeweg, George van Andel, Han van der 
Zee, Ernst van Haarst, Marina Hovius, Paul Kauer en Tom Schlattman. 
Beste heren en dame, dank voor jullie vrijgevigheid. Het is uniek te mogen 
ervaren dat ondersteuning niet alleen bestaat uit sportieve aanmoedigingen 
maar ook uit het creëren van tijd en ruimte om met een project als dit bezig 
te kunnen zijn. Ik hoop dat het jullie niet teveel heeft mogen kosten. 
 
Alle co-auteurs, 
Heren en dames, het was een genoegen om met jullie wetenschap te 
mogen bedrijven en abstracts of artikelen te schrijven. Dank voor al het 
gedane werk, de suggesties en de correcties. 
 
De paranymfen,  
Frank, mijn broer, je hebt altijd op de juiste momenten achter mijn grillen 
gestaan en mij van vaderlijk advies voorzien. Mijn dank voor al dit broederlijk 
voor mij klaar staan. Reinier, mijn maatje, gespecialiseerd in het mij 
voorhouden van een spiegel. Maar bovenal een supervriend waarmee het 
altijd goed vertoeven is. Dat ik trots op jou ben leg ik nog wel eens uit aan de 
bar. Beste Frank en Reinier, bij het schrijven van dit dankwoord heb ik nog 
geen idee hoe of jullie het er van af zullen brengen als paranimf. Echter 
zoals hierboven is beschreven is mijn vertrouwen in jullie groot. 
 
Aan Germaine, 
Jouw bereidwilligheid om mij de ruimte te geven en tijd te laten besteden 
aan dit project is fenomenaal. Zonder jouw liefde, steun en vertrouwen was 
dit nooit tot stand was gekomen. Dank voor alles en vergeef mijn egoïsme. 
Ik zie uit naar al die momenten van: “Zeg luister eens even….”, en ik ben 
één en al oor. 
 
Met dank aan de urologen, promovendi, medewerkers, vrienden en fellows 
van weleer van de afdeling urologie, AMC. 
Theo de Reijke, Hairo Garibyan, Herman Bakker, Mathias Oelke en Sigrun 
Langbein, Chaidir Mochtar, Margot Wink, Patricia Beemster, Marleen van 
Dijk, Intan Kümmerlin, Thomas Skrekas, Tam Kwaider, Peter Tsakiris, 
Christa Schaap, Sonja van Rees Vellinga. 
 
En ook dank aan Bart Witte. 
Succes met jouw promotie. Ik denk nog steeds met veel plezier terug aan 
onze filosoferende sessies en prachtige experimenten. Ik hoop later weer 
eens met jou een “maf” project te mogen verzinnen en uitwerken. 
 
De AMC-artiest Rob Kreuger. 
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Beste Rob, wat heb ik altijd heerlijk met je zitten kletsen. Een man met 
zoveel passie voor zijn vak als medisch illustrator. Eentje van de oude 
stempel. Dank voor je mooie tekeningen. 
 
Ferida Sivro en Philippe Baars, 
Dank voor jullie expertise en hulp. De prachtigste plaatjes toveren jullie uit 
de nucleaire hoed.  
 
 
Het dierexperimenteel laboratorium, beste Goos Huijzer en Adrie Maas. 
Jullie waren altijd bereid om nog even iets extra’s te doen en een uurtje 
langer te blijven. Dank voor de vele tips. Mijn beeld van het varken is 
definitief veranderd. Ik herinner mij levendig de fellows die bij ons op het 
dierenlaboratorium stonden te zwoegen op varkens. Mijn analyse van hun 
geploeter is geworden tot mijn huidige stelregel:  “Als je iets probeert en het 
2x achter elkaar niet lukt dan moet je iets veranderen. Al is dit het kleinste 
detail.” 
 
De afdeling Biomedical Physics and Engineering van het AMC: 
Natuurlijk gaat mijn dank uit naar allen die verbonden zijn geweest aan de 
ontwikkeling, het onderhoud en het verrichten van experimenten met de 
cryomicrotoom. Een fantastische machine. Pepijn van Horssen, Jeroen van 
den Wijngaard en Renee ter Wee dank voor de samenwerking. Jullie zijn 
een onuitputtelijke bron van goede ideeën geweest. 
 
Dear Matthew Wagner, 
Dank voor het reviseren van het Engelstalige gedeelte van het manuscript. 
Het waren de laatste puntjes op de i.  
 
Prof. Liba, dear Moshé, 
Dank voor de mooie gedichten. 
 
De sponsoren, 
Dank voor de gulle giften. 
 
De Muppets: Wieger, Skip, Dunk, Tijmen, Tess en Suus 
Vooral jullie ben ik veel verschuldigd. Weg met dat boekje, het is eindelijk 
af!! We gaan weer lekker gezellige, leuke en spannende dingen doen. 
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