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Dankwoord d 
Hett schrijven van een dankwoord is een goede traditie waaraan ik me niet wil onttrekken. Ik zal het 
kortt en relatief zakelijk proberen te houden en dank op voorhand diegenen die ik hierna ten onrechte 
benn vergeten. Mijn grootste dank gaat uit naar alle, soms zeer zieke, patiënten, die aan de 
verschillendee studies hebben meegewerkt en telkenmale bereid waren om met grote zorg, de schier 
eindelozee vragenlijsten in te vullen. 
Proff  Kurth, beste Karl Heinz, zoals gebruikelijk tijdens de opleiding moesten alle assistenten 'iets 
wetenschappelijks'' doen. Nadat ik me, door jou geïnitieerd, zinloos te buiten was gegaan aan het 
opzettenn van databases en 'onderzoek' naar prognostische factoren, kwam je met 'kwaliteit van leven' 
opp de proppen. Je voorspelde dat daar toekomst in zat en hebt daar, gezien de aandacht die dit 
onderwerpp thans krijgt, volledig gelijk in gekregen. Ik wil je danken voor het idee, je begeleiding, 
waarr ik veel van geleerd heb, en je continue aansporing om het, ook toen er nog nauwelijks iets was, 
'nuu maar eens af te ronden'. 
Drr A. Visser, beste Adriaan, nooit gedacht dat ik nog eens zo intensief met een psycholoog zou 
samenwerken.. Hoewel psychologen en urologen volstrekt andere invalshoeken hebben, deert dat ons 
niet.. Integendeel het is leerzaam en werkt inspirerend. Ik wil je danken voor je substantiële bijdrage 
aann dit proefschrift en je niet aflatende kritische opstelling, hoewel je commentaar voor mij niet altijd 
directt verhelderend werkte. 
Proff  Aaronson, Prof Koning, Prof Newling en Prof Richel dank voor uw bereidheid in de promotie-
commissiee te willen plaats nemen. 
Dee radiotherapeuten en urologen van het AMC, alsmede de urologen van het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuiss en het Medisch Centrum Alkmaar, dank ik voor het includeren van 
patiënten.patiënten. All e op de vorige bladzijde genoemde (co-)auteurs bedank ik voor hun bijdrage aan de 
diversee artikelen. 
Lievee Catalien, beste Willem, julli e zijn beiden zo bescheiden, dat ik weet dat julli e elk woord van 
dankk overdreven en vooral 'niet nodig' vinden. Daarnaast houden julli e niet van schijnwerpers. Uit 
respectt daarvoor zal ik julli e achternaam en onze verdere relatie niet onthullen, opdat een zekere 
anonimiteitt gewaarborgd blijft . Toch komt julli e dank, zeer veel dank toe. Omdat ik mij de Engelse 
taall  op de middelbare school maar beperkt machtig heb gemaakt was julli e steun onontbeerlijk. Altij d 
warenn julli e bereid om stukken te corrigeren ofte vertalen. Door mijn slechte planning kwam dat 
vaakk onverwachts hetgeen met name bij Willem ongetwijfeld tot stress, maagzuur en negatieve 
effectenn op de algehele kwaliteit van leven heeft geleid. Willem, excuses daarvoor. Toch was 'de 
klus'' altijd weer op tijd klaar. De uiteindelijk leesversie van het proefschrift waarvan je, na julli e 
correcties,, gemakkelijk de indruk kunt krijgen dat de passages die julli e nog niet eerder gezien 
hadden,, met rood waren geschreven, getuigen stil van de noodzaak van julli e bijdrage. Jullie zullen 
ongetwijfeldd bijzonder opgelucht zijn dat het nu afgrond is. Beiden nogmaals heel hartelijk dank! 
Kooss Zwinderman dank voor de statistiek. 
Peterr Karthaus, beste Peter, PK 2000 is alweer drie jaar geleden. Toch betrap ik me erop, dat ik nog 
regelmatigg denk 'Peter zou dat zo aangepakt hebben'. Ik wil je hier nog eens bedanken voor alles wat 
ikk van je geleerd heb. Het in huize van Andel bekende 'karthausen' is daar slechts een fractie van. 
Verderr wil ik je bedanken voor de schitterende foto die de omslag siert. Eén foto zegt vaak meer dan 
duizendd woorden. Dat geldt zeker voor de kwaliteit van leven van deze Cubaan. 
Naastt Peter wil ik ook Tom Schlatmann en Eddi Heldeweg danken voor het feit dat ze me, vanaf het 
momentt dat ik de maatschap mocht komen versterken, gestimuleerd hebben onderzoek te doen met 
alss doel het schrijven van een boekje. Hoewel ik woorden als 'morele druk' niet in de mond wil 
nemenn heeft dit stimuleren ernstig geholpen. Mijn overige maten, Ernst van Haarst, Han van de Zee 
enn Bert Messelink dank ik voor hun, veelal morele, steun. 
Achtereenvolgenss Carine van Dijk, Annelies Deus, Elsa Ooijen en Ineke van Thoor leverden 
onvervangbaree secretariële ondersteuning, waarvoor dank . 
Zonderr anderen te kort te doen, wil ik nog drie echte OLVG'ers bedanken die in ieder geval één ding 
gemeenn hebben: 'ze staan altijd klaar'. Bob Walman en Joep Maeijer van de audiovisuele dienst en 
Maree van Bergen van het facilitair bedrijf. Mijn dank geldt niet alleen julli e bijdrage aan dit 
proefschriftt in de breedste zin van het woord, maar ook julli e bijdrage aan talloze andere kleine en 
grote,, vaak zeer gevarieerde, projecten die we door de jaren heen samen heben uitgevoerd. Dank! 
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Mij nn paranimfen Aernout en Eddi, die ik beiden, zeer hoog acht en met wie ik mij in vriendschap 
verbondenn weet, stel ik voor de promotiedatum fictief nog enige tijd uit te stellen, zodat we nog 
regelmatigg bourgondische, wereldbeeldverheffende paranimfenbijeenkomsten kunnen beleggen. 
Mij nn ouders wil ik hier noemen omdat het een mooie gelegenheid is ze nogmaals te bedanken voor 
eenn schitterende, volstrekt onbekommerde jeugd en het vaste vertrouwen dat ze altijd in me gehad 
hebben.. Dat vertrouwen moet tot halverwege de geneeskundestudie overigens meer het karakter van 
gelooff  gehad hebben, want wapenfeiten om vertrouwen uit te putten waren niet overdadig aanwezig. 
Lievee Bettine, Jint, Mitzi en Bente. Merkwaardig dat na een kleine 200 bladzijden geneuzel over 
kwaliteitt van leven, eerst in de laatste alinea de kern hiervan aan de orde komt. Deze kern, tot nu toe 
nergenss genoemd, is naar mijn idee uiteindelijk het meest bepalend voor de algehele kwaliteit van 
leven.. En die kern is... liefde. Liefde die ik van julli e in overmaat krijg, waar ik me gelukzalig in 
dompell  en waar ik van geniet. Dankzij julli e is mijn kwaliteit van leven excellent en al het andere 
daaraann ondergeschikt. Ik hoop dan ook heel oud met julli e te worden en zal er, ook na het afronden 
vann dit proefschrift, altijd voor julli e zijn. 
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