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Eigenlijke co-promotor dr WWM Hack. Lieve Yvonne, zonder Wilfried was dit 

proefschrift er niet geweest. Toch is hij er niet meer. Wilfried was voor mij de rots in 

mijn onderzoek, een stabiele factor waarop ik kon rekenen. Het meest heb ik gehad 

aan al die keren dat hij mijn manuscripten, steevast een paar dagen later en volledig 

volgekalkt met correcties, teruggaf. Hij heeft mij alle ruimte gegeven om in mijn eigen 

tempo (hij vond me een diesel) dit onderzoek te doen. Dat was knap en heel waardevol. 

Zijn volledig onbaatzuchtige manier van hard werken, waarbij hij mij het gevoel gaf alle 

tijd te hebben, bewonder ik enorm. Wilfried, ook al ben je er niet meer, je zal altijd over 

mijn schouder mee kijken als ik me met de ballen bemoei. 

Patiënten, inmiddels vooral ex-patiënten, die jarenlang door Wilfried zijn gevolgd 

en telkens weer hun trouw bewezen. Beste mannen, dit boek gaat allemaal over en om 

jullie, en is bovendien vooral geschreven voor jullie toekomstige lotgenoten. In de vele 

bezoeken aan het ziekenhuis heb ik bij jullie een Westfriese nuchterheid in combinatie 

met een grote betrokkenheid met het werk van ‘dokter Hack’ mogen ervaren. Zonder 

jullie waren we nergens. Veel dank voor jullie participatie en vertrouwen!

Promotor, prof dr HA Heij. Beste Hugo, in 2001 maakten we kennis en liet je me 

vallen voor de kinderchirurgie. Via de necrotiserende enterocolitis in het AMC kwam 

ik bij de niet-ingedaalde testis in het MCA. Ik ben altijd blij geweest met hoe je mij 

hebt gesteund door ‘ons in de periferie’ de ruimte te geven onze onderzoekslijn te 

bewandelen en tegelijkertijd voldoende academische opvattingen in te brengen. Ik ben 

je dankbaar voor je betrokkenheid op het gebied van de niet-scrotale testis en bij mijn 

promotietraject. Met een goede dosis aan intellect, relativering en humor was je een 

heel fijn promotor. 

Promotor, prof dr HA Delemarre. Beste Henriëtte, ik vind het een eer dat je 

mijn promotor wilt zijn. Jouw enorme werklust en inzet zijn bij een eerste ontmoeting 

zonneklaar. Dat je hiermee ‘de groep uit Alkmaar’ vele jaren hebt bijgestaan, is ons veel 

waard geweest. 
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Co-promotor, dr RW Meijer,  “…bij het maken van een subcutane tunnel valt 

het weefsel op, dat zich in de scrotumingang bevindt. Dit is zeer stug, en kan met 

gepast geweld worden doorboord...”. Lieve Rob, jouw gevoel voor proza, zelfs in 

operatieverslagen, maakte het doorploeteren van de vele data een stuk beter behapbaar. 

Jouw enthousiasme voor en je rotsvast vertrouwen in mijn onderzoek, heeft mij de 

mogelijkheid gegeven te groeien. Om onze laatste onderzoeksgroep, de volwassen 

mannen die jij op babyleeftijd hebt geopereerd, samen terug te zien, was legendarisch. 

Veel dank!

Geachte leden van de promotiecommissie, dank dat u de tijd en moeite heeft 

genomen mijn manuscript te beoordelen. Dank voor uw bereidheid plaats te nemen in 

mijn commissie. Ik zie er naar uit met u allen van gedachten te wisselen.

Dr R Bakx. Beste Roel, in de kinderchirurgie, op congres en over het leven, heb ik al 

veel van je mogen leren. Ook in de aanloop naar mijn promotie wist je me haarfijn de 

verbeterpuntjes te noemen. Je weet, wat mij betreft duurt je leerschool nog jarenlang. 

Prof dr FWJ Hazebroek. Beste Frans, onze eerste ontmoeting was in Obergürgl. 

Ik werd nog enigszins afgeleid door ski, sneeuw en zon, maar jij wist me daar in te 

laten zien waar het ècht om gaat; alle gestelde en nog te stellen vragen over de niet-

ingedaalde testis. Het blijkt altijd weer mooi om een gemeenschappelijke fascinatie te 

hebben en het doet me dan ook heel goed dat je, ondanks je emeritaat, zitting zal nemen 

in de commissie.

Prof dr OS Hoekstra. Beste Otto, jouw academische hersenspinsel met Hugo over de 

testis op de PET-CT scan heeft geleid tot de kroon op mijn proefschrift, waarvoor veel 

dank!   

Prof dr TPVM de Jong. Beste professor, onze eerste kennismaking, via e- mail, was 

over een opmerking van één van de reviewers die een artikel -volgens ons onterecht-  

nogal negatief had beoordeeld. U zou ze een draai om hun oren geven.  Ik was meteen 

van mijn onzekerheid af.
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Prof dr G Kazemier. Geert! Waanzinnig dat je in de commissie plaatsneemt; wellicht 

weinig ervaring met, maar ballen hèb je. Op de dingen die niet voorbij gaan.

Prof dr S Repping. Beste Sjoerd, na tien minuten kletsen over zaadcellen, was me 

duidelijk; jij hebt echt verstand (van fertiliteit). Ik vind het geweldig dat je erbij wilt zijn 

14-02-2014.

Dr ASP van Trotsenburg. Beste Paul, de beoordeling van mijn manuscript nam je 

heel serieus. Ik kreeg het, voorzien van gekleurde post-it’s bij elke correctie, terug. Daar 

had ik nog eens wat aan. Dankjewel.

Vrienden uit de ballengroep.

Laszla van der Voort. Lieve Lasz, al mijn ‘ballenjaren’ was je een continue steun voor 

me. Op alle vragen die ik per e-mail op je afvuurde, had je antwoord. Onze simultane 

statistische berekeningen met als hoogtepunt een gelijke p-waarde, hebben mij 

enorm gemotiveerd. Zo ook onze gesprekken die vaak snel van p-waardes over gingen 

op de waarde van NLP. De dagen die jij naar Nigtevecht kwam en al Jort wiegend, 

helderheid bracht in de soms zo ingewikkelde ballenbak, maakte het onderzoek doen 

tot een feestje. Het overlijden van Wilfried brengt een bruut einde aan jouw werk als 

onderzoeksverpleegkundige met zich mee. Je kan trots terugkijken op 15 succesvolle 

jaren waarin je samen met Wilfried een hecht en kundig team hebt weten te creëren. 

Vertrouw op je eigen kunnen; je hebt heel veel in je mars!   

Karlijn Sijstermans. Lieve Karlijn, al het begin is moeilijk, maar jij maakte mijn 

ballenbegin een stuk makkelijker door het eerste protocol geschreven en de toon gezet 

te hebben, maar met name door een fantastisch voorbeeld te zijn. 

Joery Goede. Lieve Joer, een half jaar deelden we onze ballenkamer, die zich bij mooi 

weer uitstrekte van de Bergense duinen tot het Alkmaardermeer. Maar vooral deelden 

we lief en leed; dat wàs me leuk.

Evelyn van der Plas. Ev, great mind! Wauw! Het was één groot feest om het 

afgelopen jaar met jou en al je energie, intelligentie, fanatisme, je openheid, 

impulsiviteit, je passie en je lach naar ons gemeenschappelijke doel te knallen. Heb 

genoten van hoe we van ‘collega’s uit de ballengroep’ razendsnel soulmates werden. 
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Mooi, hoe we ondanks ons verschil in levensfase; jij met je kite, ik met m’n kids, elkaar 

24/7 wisten te bereiken èn te begrijpen. Jouw kritische blik in combinatie met je nooit 

aflatende inzet, maakt dat je overal waar je wilt, zult komen.

Femke den Bakker. Lieve Femke, jij hebt een poosje meegedraaid in onze groep en 

weet alles wat er geschreven is over de intratesticulaire varicocele. Knap hoe je ervoor 

gegaan bent in Duitsland chirurg te worden en dank voor de leuke samenwerking.

Floor van der Wolf. Lieve Floor, dank voor je radiologische inbreng. Jouw precisie 

en  nieuwsgierigheid maakten onze avonden turen naar intratesticulaire varicoceles, en 

al wat daarop volgde, tot een succes. Het was heerlijk om met je te werken. Nu samen 

het water op!

De afdeling nucleaire geneeskunde van het Medisch Centrum Alkmaar ben 

ik heel dankbaar voor wat ze voor mijn onderzoek heeft betekend. Het begon met een 

presentatie over ons onderzoeksidee. Al snel stond de gehele afdeling voor me klaar. 

Nergens heb ik zo’n gemotiveerde groep mensen in zo’n goede sfeer, zulk goed werk 

zien leveren. Dat we de mannen ’s avonds moesten scannen of dat er een laborant 

onverwachts van huis moest komen, was uiteraard geen enkel probleem. Niets dan 

hulde en heel veel dank! 

Dr RJJ Knol, nucleair geneeskundige. Beste Remco, bedankt voor je tomeloze 

bijdrage aan protocol en manuscripten. Hield ik het kort en krachtig, wist jij goed uit 

te wijden. Bovendien bedankt voor het beoordelen van de vele scans en het maken van 

de ballenbakjes; daar was je toch een stuk beter in dan ik. Dr SV Lazarenko, medisch 

fysicus. Beste Sergiy, ‘makkie, makkie’, vond jij het weleens. Ondertussen dacht je heel 

hard mee en zorgde je dat alles tot in de puntjes geregeld was. Ik vond het geweldig om 

vanuit 3 verschillende invalshoeken ons over de ballen op de PET-CT te buigen en te 

discussiëren over de interpretatie hiervan. 

Kinderartsen van het Medisch Centrum Alkmaar. Als vreemde eend in de 

bijt heb ik me altijd meer dan welkom gevoeld bij jullie. De koffiekamer op de poli 

was wekelijks de ballenoverleg-kamer. Dat begrepen jullie. Wilfrieds succes in het 

onderzoek is vast deels te danken aan de ruimte en het decor dat jullie als groep weten 
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te creëren. Ik hoop dat jullie dit in de toekomst zullen handhaven en er veel moois zal 

volgen. 

Lieve meiden van de kinderpoli,  ik kwam altijd alleen maar graaien (naar post, 

statussen en dropjes) en toch leken jullie altijd blij me te zien; dank!

Chirurgen Noordwest. Vijf jaar lang waren jullie mijn thuis, met heel veel papa’s en 

één mama. Never a dull moment. Diepe dalen, hoge pieken. Meestal een warm bad. Bij 

jullie onstond de Liefde…. Het was een mooie tijd. Hoewel schaars, dank voor de tijd die 

jullie me gaven voor de Wetenschap! Peter, Judith, Marion en Inge, jullie kamer 

is een mooi plekkie. Relatieve rust in vergelijking met alles wat er buiten gebeurt. Een 

plek voor een moment van bezinning en de plek waar ik altijd het antwoord kreeg dat ik 

nodig had; dank!

Tjeerd van der Ploeg, statisticus Medisch Centrum Alkmaar. Dat vond ik eigenlijk 

het leukst aan onderzoek doen; de statistiek. Ik werd dan ook van elk bezoekje aan jou, 

hoe kort ook, zo ongelooflijk blij. Dank voor het meedenken. 

De beeldgroep van het Medisch Centrum Alkmaar. Van Wilfried moest alles, 

zonder twijfel, langs jullie. Dank voor alle mooie plaatjes. Beste Nico Bakker, knap 

hoe je binnen een mum van tijd mijn wensen wist te verbeelden en dat ik je ondanks 

vele aanpassingen, nooit heb horen zuchten. Lieve René Marc Blom, zo kenden we 

elkaar niet en zo zaten we uren naast elkaar elke spatie te overdenken. Ik weet het, ik 

ben een zeikerd. Wat fijn dat ik bij jou een zeikerd mocht zijn!

Nikie Hoetjes, onderzoeker nucleaire geneeskunde VU medisch centrum. Lieve Nikie, 

slimmerd! In de bunker heb je me wegwijs gemaakt in de wereld van de PET-CT. Wat 

voelde ik me soms dom naast jou. Ik begreep maar niet dat het niet wat simpeler kon. 

Alexander Vos, co-assistent VU medisch centrum. Goed dat je aanklopte voor het 

doen van onderzoek. Leuk om je te mogen helpen. Ik zag in jou mijn eerste stappen in 

de wetenschap terug en door jou merkte ik hoe verWilfried ik ben. Dank voor je frisse 

blik.



210

Dr AFW van der Steeg. Beste Lideke, dank voor je goede ideeën en dank dat je me 

de ruimte gaf Alexander te stroomlijnen. Erg leuk dat je ook hebt bijgedragen aan dit 

proefschrift. 

Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam, dank dat jullie met mij het schitterende 

vak van de  kinderchirurgie wilden delen. Lieve Lillian en Lisanne, dank voor het 

lijntje naar de professor en al jullie hulp met de regelzaken.

Marjolein Kok. Lieve Marjo, het is lang geleden. Samen zijn we aan een evidence-

based bestaan begonnen. Na een dag werken als co-assistent, zonnetje schijnt; niets 

terrasje, hup achter de computer. Wat een ijzeren discipline bracht je mij bij. Het ging 

toen nog over de stuitligging, jij promoveerde 8 jaar later op de uitwendige versie. Toen 

ik in 2008 jouw proefschrift las, wist ik zeker dat ik ook wilde. Dank voor deze basis!

Jeroen van Schaveren. Lieve Jaroen, jij was erbij toen ik zo per se aan dit 

promotietraject zou beginnen. Ook al snapte je er geen pepernoot van waarom, jij leerde 

me hoe te concentreren en visualiseren opdat het zou gaan lukken. Het heeft gewerkt!

Lieve familie en vrienden, allen bedankt voor jullie begrip en geduld. Sorry dat mijn 

agenda en hoofd soms wat bezet waren. Ballendagen waren ballendagen en verder 

even niets. Zin om straks weer ruimte te hebben om samen te sporten, spelen, lullen en 

lachen.

Lieve Martin en Marion, dank voor jullie warme huis dat altijd voor ons open staat. 

Jullie zijn een goede buur, lieve vriend en warme familie in één. Lieve Marion, ik was 

40+3 weken zwanger toen jij mij chaperonneerde, met een stapel papieren naar de 

METC Noord-Holland. Dat was komisch, gezellig en nuttig; zo kon de wekenlange 

beoordeling tijdens mijn kraambed plaatsvinden. Dankjewel voor deze tocht (en Jort, 

dank dat je nog even in utero bleef). 

Marloes, lieverd, we zijn hetzelfde, maar toch ook weer niet. Soms begrijp je er niets 

van waar ik voor kies. Toch, onze hechte band is er sinds jouw geboorte en is me heel 

dierbaar. Ik hoop je voor altijd dichtbij me te houden. 
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Lieve Annemarije, gelukkig hebben we toch ons hele leven lang nog…. Dank voor je 

grenzeloze geven en meeleven. Je bent lief!  

Paranimf Alice Muurlink. Lieve Al, we zaten dit afgelopen anderhalve jaar in 

hetzelfde schuitje; werken vanuit huis met 2 kleine kids. Dat dat heus niet altijd 

makkelijk is, begrijpen we van elkaar en dat scheelt dan weer. Onze 5-daagse trip naar 

Tenerife met 6-weken-oude baby Daan en baby Jort was hilarisch en symbolisch voor 

onze vriend schap. Wat kùnnen we goed genieten samen! Lief, ik ben heel blij dat je 

straks naast me wilt stralen, want dat kun je!

Paranimf Hannah Coutinho. Lieve Han, je was zes jaar toen je bij ons op school 

kwam. Sindsdien hebben we elkaar nooit meer uit het oog verloren. Urenlange 

fietstochten tussen Nigtevecht en Hilversum, Mediterrane Interrailavonturen en 

de waanzinnige tot hopeloze ervaringen met de Kenianen, deden onze vriendschap 

groeien. Nu hebben we kinderen en gaan we met z’n allen het bos in, ook leuk. Ik 

bewonder je om hoe je jullie leven runt, om je keuzes en om je tomeloze interesse, zelfs 

in de details van mijn onderzoek. Acht jaar geleden mocht ik jouw paranimf zijn, ik ben 

er heel trots op dat jij nu de mijne bent!  

Hans en Riek. Jullie absolute, nooit aflatende en bovendien volledig onbaatzuchtige 

steun en interesse zijn enorm. Al die maandagen waarop ik de jongens blij bij jullie 

in Schoorl achterliet om me over de ballen te buigen in het MCA, is maar een greep 

hieruit. ‘Doe wat je wilt, maar wees altijd welkom’, is jullie motto en was voor mij goud 

waard.

Papa, mama en Riekus. Lieve pap, ik ben jou en mama heel dankbaar voor alles wat 

jullie Riekus en mij gegeven hebben. De onvoorwaardelijke liefde en steun in ons gezin 

met alle ruimte voor ieders keuzes, doen en laten, is heel waardevol gebleken. 

Lieve Riekus, Myrthe, Zinne en Cas, ik weet niet precies waar en wanneer het 

gebeurd is maar jullie blijken een verlengde te zijn van ons gezin en daar ben ik heel 

gelukkig mee. Myrth, ik kan me geen lievere vriendin als schone zus voorstellen.
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Pap, ik ben zo ongelooflijk trots op hoe je, na het afschuwelijk afscheid van mama, 

verder hebt kunnen leven. Dat je een draai aan jezelf en het leven hebt kunnen geven, 

dat het goed is. Lieve Anita, ik ben je heel dankbaar dat je papa weer gelukkig maakt.   

Mama, al bijna tien jaar ben je hier niet meer. Maar toch ook weer wel. En nu lijk je 

soms wel dichterbij dan ooit. Meer dan ooit, ben je trots op me, dat weet ik zeker. 

Vincent Meij. Liefde van mijn leven, dat de vier beste woorden uit dit proefschrift 

van jouw hand zijn, is geen toeval. Ik bewonder je om je kwaliteit. Ik bedank je voor je 

prioriteit. Ik bemin je om je echtheid. Voor altijd, alles.   

Pim en Jort, jullie laten de wereld stralen. Jullie maken het leven zinnig en 

krankzinnig tegelijk. Liefste apies van de hele wereld, zielsveel hou ik van jullie.   


