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Dee in dit proefschrift beschreven experimenten zijn verricht in 
verschillendee instituten: het GDIA in Amsterdam en het GDL in Utrecht, 
dee afdelingen Experimentele Heelkunde, Anatomie & Embryologie, 
Pathologie,, Cardiologie, Urologie, en Farmacologie van de Universiteit 
vann Amsterdam, en de afdeling Urologie van de Universiteit van Utrecht. 
Gezienn deze brede betrokkenheid bij de totstandkoming van dit 
proefschrift/boekjee is het niet mogelijk iedereen te benoemen en te 
bedankenn die op directe en indirecte wijze een overigens zeer 
gewaardeerdee bijdrage heeft geleverd. 

Hooggeleerdee promotor Lamers, beste Wout, 
Ikk ben je erkentelijk dat ik in de afgelopen jaren bij jou mijn ideeën, 
resultatenn en plannen mocht komen vertellen en je altijd bereid hebt 
gevondenn ze te lezen en bijna altijd van commentaar te voorzien. Ik heb bij 
jouu geleerd hoe de wetenschap ongeveer in elkaar steekt, dat het simpelste 
modell  gewoonlijk het beste model is en dat een goede samenvatting van 
hett probleem een onontbeerlijke onderdeel van de oplossing is. 

Zeergeleerdee co-promotor Dabhoiwala, beste Noshir, 
Ikk wil je bedanken voor vele zaken. Je hebt mij de weg gewezen naar de 
experimentelee en later klinische urologie. Ik heb altijd de vrijheid gehad 
omm mijn eigen modellen te ontwikkelen en te toetsen. Mijn manuscripten 
werdenn altijd van commentaar voorzien en op Engels gecorrigeerd. Je bent 
altijdd voor mij bereikbaar geweest. Last but not least, thanks for non-
medicall  talks. 

Hooggeleerdee promotor Boon, beste Tom, 
Jee hebt mij de vrijheid van keuze gegeven tijdens mijn opleiding tot 
uroloog.. Dankzij jouw flexibiliteit was het mogelijk om een jaar alleen 
experimenteell  werk te doen wat een onmisbaar onderdeel van dit 
proefschriftt is geworden. In jouw kliniek ben ik begonnen en voor een 
groott deel ook opgeleid in wat urologie is. Dank voor wetenschap en dank 
voorr klinisch overleg en (leren) opereren. 

Weledelgeleerdee Dijkhuis, beste Theo, 
Ikk ben je veel dank verschuldigd omdat je van het prille begin aan mijn 
kantt hebt gestaan en mij moeilijke natuurkundige principes uitlegde. De 
eerstee serie metingen in de Amsterdamse periode is verricht met door jou 
geschrevenn software en later in Utrecht was je regelmatig in praktische zin 
betrokkenn bij de metingen. Bij het uitwerken van de Utrechtse 
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varkensexperimentenn is jouw rol essentieel geweest. Zonder jouw kennis 
vann computers en programmeren had dit proefschrift waarschijnlijk een 
heell  andere vorm gekregen. 

Zeergeleerdee van Venrooy, beste Ger, 
Dankk voor meedenken over de uro-dynamische aspecten van dit 
proefschrift.. Ik heb altijd jouw snelle revisie van manuscripten (binnen 
tweee dagen!) gewaardeerd. 

Hooggeleerdee Kurth, 
Ikk wil u danken voor uw blijvende en ondersteunende interesse in mijn 
onderzoek.. Ik heb veel aan uw kritiek en uw adviezen gehad tijdens de 
Amsterdamsee periode van mijn onderzoek. 

Hooggeleerdee Klopper, 
Dee functionele experimenten die in dit proefschrift zijn beschreven, zijn in 
uww laboratorium begonnen. Dank voor deze korte, maar erg intense 
leerperiode. . 

Personeell  van de afdeling Experimentele Heelkunde en het GDIA in 
Amsterdam, , 
Dankk voor julli e steun en bereidheid om oplossingen voor meestal 
onverwachtee problemen te vinden. Mijn speciale dank gaat naar Carla 
Bouwhuis,, Marloes Klein, Pieter Schneider, Stanly Tee, Cees Verlaan, en 
Henkk de Wit. 

Personeell  van het GDL, afdeling grote proefdieren in Utrecht, 
Dee problemen met de chronisch geïnstrumenteerde dieren van Roshani 
hebbenn we samen opgelost, waarvoor ik julli e veel dank verschuldigd ben. 
Mij nn speciale dank gaat naar Hans Vosmeer, Herman Koning, Nico 
Attevelt,, Jannie Visser-de Heus, Elly van Zwoll, Paulin Scholten, Allin e 
v/dd Grift, Hester de Bruin, Fred Vis en John Willem van Mannen. 

Dee heer Hersbach, beste Cees, 
Ikk mocht altijd zonder afspraak bij je binnen lopen voor vragen over de 
vormm van manuscripten en digitale fotografie. Ik heb jouw adviezen voor 
dee vervaardiging van dit proefschrift zeer gewaardeerd. 
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Zeergeleerdee Verbeek, beste Fons, 
Dankk voor je vriendschap en je betrokkenheid voor Beeld analyse en 3-D 
beeldd reconstructies. 

Stafurologenn Lock, beste Tycho, Van Moorselaar, beste Jeroen, en de Kort, 
bestee Letitia, 
Dankk voor de opleiding en flexibiliteit om naast de opleiding urologie ook 
vaakk te mogen schrijven. 

Bestee collegae arts-assistenten Urologie in het UMC, Utrecht, Knipscheer, 
bestee Ben, Onaca, beste Mircea, van Melick, beste Harm, Lazerov, beste 
Ristoo en Brandenburg, beste Jacob 
Dankk voor medical (de CIS vergaderingen en de overdrachten) en non-
medicall  talks. Jullie bereidheid mijn schrijfdagen te realiseren zal ik niet 
vergeten. . 

Mij nn ouders, en mijn drie slimme en altijd aardige zusters, 
Ikk wil julli e bedanken voor julli e rol tijden de ups en downs in mijn leven. 
Julliee vormen het kader van mijn vorming. De weg van de Saéb lagere 
schooll  in Birjand naar de Lutherse kerk in Amsterdam was zonder julli e 
niett mogelijk geweest. 

Mij nn schoonouders en Reza, 
Julliee wil ik bedanken voor jullie warmte en rust. Thanks for 'being my 
friend'. . 

Bestee Albert, 
Dankk voor je onvoorwaardelijke steun gedurende mijn verblijf in 
Nederland.. Je hebt altijd in mij geloofd. Thanks brother. 

Lievee Rozita, 
Veell  heb je geïnvesteerd in dit proefschrift en mijn opleiding tot uroloog. 
Dankk voor je geduld, liefde en inlevingsvermogen. Je bent mijn slimme 
maatje. . 

Enn verder waren er velen die een dankwoord verdienen, maar niet heb 
genoemd.. Dank julli e allen. 
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Curriculumm vitae Hossain Roshani 

Thee author is born in Birjand, Iran in 1964. He is graduated from Allam 
(Abuzar)) Highschool in 1982 in experimental sciences, including biology, 
chemistryy and physics. He started his medical training in 1986 at the 
Universityy of Amsterdam and obtained his MD degree in 1994. He 
participatedd in experimental and clinical studies at the departments of 
Hematologyy (AMC, Amsterdam, Prof. Dr. R. Goudsmit) and Urology 
(AMC,, Amsterdam, prof. Dr. K.H. Kurth) during his medical study. 

Hee subsequently worked as a research associate at the Department of 
Anatomyy & Embryology of the University of Amsterdam (Prof. Dr. W.H. 
Lamers)) and at the Department of Urology at the University Medical 
Centerr Utrecht (Prof. Dr. T.A. Boon) between 1994 and 1997. 

Hee started his training in Urology at University Medical Center 
Utrechtt in 1997. He subsequently followed a training program in General 
Surgeryy at Leiden University Medical Center (Prof. Dr. O.T. Terpstra) 
fromm 1998 to 2000. Between 2000 and 2001, he spent a year to develop 
andd investigate his chronic animal model as described in this thesis. 
Presently,, he is continuing his urological training program at the 
Departmentt of Urology at the University Medical Center Utrecht and will 
completee his training St. Elisabeth Hospital in Tilburg (Dr. P.J.M. Kil ) in 
2004. . 

Thee author is married with Rozita Rajaee. 
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