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Bij het voltooien van het proefschrift dat voor u ligt heb ik met plezier samengewerkt 
met velen zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Hoewel slechts mijn naam op de kaft 
staat, spreekt het voor zich dat dit promotieonderzoek nooit een succes was geworden 
zonder al hun hulp. Hiervoor heel veel dank. 

Prof. Dr. Michel, Martin, het zal misschien even slikken zijn geweest deze dokter voor 
het eerst met een pipet in de weer te  hebben gezien. Dit heb je echter nooit laten 
blijken. Integendeel, je hebt me het zelfvertrouwen gegeven dat ik nodig had om onze 
plannen uit te werken en op door te borduren. Ik kon altijd bij je binnen lopen, je was 
altijd geinteresseerd. Ik ben je veel dank verschuldigd. Het was fijn met je samen te 
werken. Punkt!

Prof. Dr. de la Rosette, u bent een motivator eerste klas; u ziet altijd wel ergens een 
lichtpuntje, ook als je dit zelf niet meer lukt. U bent ook degene die me heeft aangeraden 
met Martin in zee te gaan. Voor deze en vele andere zaken ben ik u zeer erkentelijk.

Marleen, paranimf, maar vooral een hele lieve vriendin. Je was vanaf het begin de link 
naar de urologie, een klankbord. Later veel meer dan alleen een collega. Het was bovenal 
ontzettend gezellig. Dank.

Sjoerd, we zijn al heel lang vrienden. Ook nu werken we weer samen in Ede. Logisch dat 
ik vroeg als mijn andere paranimf. Je soms ongenuanceerde mening is een zege. 

Mijn dank gaat uit naar alle leden van de promotiecommissie.

Mijn promotieonderzoek was gestoeld op een gedeelde aanstelling bij zowel de urologie 
als de farmacologie. Ik bedank iedereen van deze afdelingen met wie ik de afgelopen 
jaren heb samen gewerkt:

Arthur (‘ promoveren...4 jaar lang problemen oplossen’),  je had het niet hoeven doen, 
maar je deed het wel. Je was degene die me wegwijs heeft gemaakt in de wondere 
wereld van de kelder. Je tomeloze inzet en geduld zal ik niet vergeten. Dat je nu voor 
de geneeskunde hebt gekozen vind ik niet meer dan vanzelfsprekend. Word je toch nog 
mijn co?!

Ayu, how fun it was to work with you, you’re incredible. Lots of luck in the States.

Berna, je was een aanwinst voor de afdeling, Amsterdamse humor en heel veel plantjes, 
perfecte combinatie.  

Wim, je was een waarde tafelgenoot, Diemen de mooiste!
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Mieke, rustpunt op de afdeling farmacologie. We zijn je hiervoor veel dank verschuldigd. 

Tevens wil ik bij de afdeling farmacologie Inez, Pieter, Najat, Astrid en Stephan, Maikel, 
Mariëlle, Christine, Jan & Jan, Richard, Teunis, Martina, en natuurlijk Marie-Jeanne van 
harte danken. 

De afdeling urologie vormde een welkome afwisseling van de dagelijkse basale 
beslommeringen. Intan, Patricia en Margot. Samen op een kamer met Marleen. Jullie 
hebben me opgenomen bij de uro terwijl ik daar feitelijk niet werkte. Het was bij jullie 
altijd gezellig. 

Matthias, beetje untersuch machen, terug in Deutschland. Schade. Ik heb onze 
samenwerking zeer gewaardeerd. 

Bij de afdeling urologie gaat mijn dank ook uit naar Theo, Pilar, Hessel, Herman, Brunolf, 
Niels, Harm, Joyce, Jikke, Sonja, Christa, Saskia en Alice.

Buiten de farmacologie en urologie:

Maud, ik zie je tegenwoordig bij de chirurgie. Je hebt me belangeloos jarenlang van 
materiaal voorzien waarmee ik heel veel onderzoek heb kunnen doen. Super!

Martina Schmidt, Henk van der Poel en Maurice van den Hoff, allen veel dank voor jullie 
bijdrage aan dit proefschrift. Verschillende disciplines, verschillende meningen. Fijn.

Prof. Levin, Bob, what a delight to work with you. ’Sure, come and visit; oh, and when 
you are here we’ll do a little project’. You made it sound so easy..and that it was. Many 
thanks for your insight and practical expertise. We will go fishing one day...

Graag ik wil ik mijn vrienden danken voor alle inspiratie die niets met dit proefschrift te 
maken heeft gehad. 

Dit boekje heb ik met recht opgedragen aan mijn ouders. Jullie waren eerlijk over het feit 
dat jullie geen idee hadden over wat ik allemaal aan het doen was. Maar jullie bijdrage 
is er niet minder om. Integendeel. 

Lieve Tien, Eelc, de Eikelboompjes, Wout, Nath, the french connection. Ik kan mijn broer 
en zus en hun gezinnen niet genoeg bedanken voor hun warmte en steun.

Lot en Bloem. Mijn dames, heel veel dank, heel veel liefde.
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