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Dankwoord

Deze promotie is tot stand gekomen naast mijn klinische werkzaamheden en opleiding 

tot uroloog. Via deze weg wil ik iedereen bedanken die mij daarvoor de gelegenheid heeft 

gegeven en die mij hebben bijgestaan gedurende dit lange traject. Een aantal personen 

wil ik hierbij in het bijzonder bedanken. 

Dr. M.F. van Driel, beste Mels, zonder jou was dit promotieboekje er niet geweest. Toen 

ik nog semi-arts was heb je me enthousiast gemaakt voor de urologie en met name voor 

de andrologie. We hebben samen artikelen geschreven en altijd waren je revisies op mijn 

teksten binnen een paar dagen (of soms paar uur!) weer in mijn inbox. Als ik even niet 

meer wist hoe ik verder moest heb je me altijd goed geholpen. Je woorden “alles komt 

goed” brachten weer moed. Heel erg bedankt voor de grote bijdrage die je hebt geleverd 

aan het tot stand komen van dit boekje.

Prof. dr. W.C.M. Weijmar Schultz, beste Willibrord, je oprechtheid en vriendelijkheid zijn 

noemenswaardig. Je hebt me geholpen bij het schrijven van een groot aantal hoofdstukken 

en je hebt steeds constructieve kritiek geleverd en creatieve ideeën ingebracht. Het was 

een voorrecht om met je te mogen samenwerken.  

Mijn promotoren, prof. dr. J.M. Nijman en prof. dr. H.B.M. van de Wiel, beste Rien en beste 

Harry, bedankt dat jullie mijn promotoren wilden zijn. Een ieder heeft vanuit zijn eigen 

expertisegebied en persoonlijkheid een zeer belangrijke rol gespeeld in het tot stand 

komen van dit proefschrift. Harry, je bijdrage met psychologische en communicatieve 

insteek heeft ervoor gezorgd dat, ondanks de variëteit aan ziektebeelden, het proefschrift 

toch één geheel is geworden. Mijn dank is groot. 

De beoordelingscommissie, prof. dr. E. van Laecke, prof. dr. E.J.H. Meuleman en prof. dr. 

L. Gijs. Ik wil u allen heel hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die u heeft gestoken 

in het beoordelen van dit proefschrift.

Overige leden van de vakgroep urologie van het UMCG, prof. dr. I.J. de Jong, dr. A.M. 

Leliveld, drs. E.J. Messelink, dr. J.S.L.T. Quaedackers, dr. S. Roemeling en drs. A.J. de 

Ruiter. Bedankt dat jullie mij de mogelijkheid boden om tijdens een “wetenschapstage” 

aan mijn promotie te werken. 

Alle (ex-)collega arts-assistenten. Bedankt voor jullie collegialiteit en voor het luisterend 

oor dat jullie me boden als jullie weer eens deelgenoot werden gemaakt van mijn frustraties 

of vreugde, al naar gelang de voortgang van deze promotie. In het bijzonder wil ik Sajjad 

Rahnama’i en Saskia van der Meer bedanken voor hun interesse, betrokkenheid én voor 

het beantwoorden van mijn talloze vragen over de praktische kant van het promoveren. 

Zonder jullie hulp waren de laatste loodjes nog zwaarder geweest.
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Lieve Ellen, Nienke en Ellen. Ik heb jullie leren kennen in mijn ‘Scheper-tijd’, twee jaren 

waarin we intensief met elkaar hebben samengewerkt. Jullie zijn in die tijd uitgegroeid tot 

ware vriendinnen. Ik hoop dat deze vriendschap eeuwig duurt en dat we met zijn vieren 

nog vaak cocktails gaan drinken. Vlootje en Koen, bedankt dat jullie mijn paranimfen 

willen zijn. 

Lieve oma’s van Leander, Thea en mama. Heel erg bedankt voor alle uurtjes die jullie op 

Leander hebben gepast (en nog zullen oppassen). Dankzij jullie heb ik me, met een gerust 

hart, kunnen concentreren op de afronding van dit boekje. Joop, lieve schoonvader, dit 

boekje draag ik op aan jou. Helaas heb je het niet meer gered om aanwezig te kunnen 

zijn bij mijn verdediging. Het troost me om te weten dat je trots op me was, je wordt 

gemist. 

Mijn lief, groot broertje Tom. Dank je wel voor je hulp met het reviseren van de afbeeldingen 

in de manuscripten en alle hulp bij computerproblemen. Je bent geweldig!

Papa en mama, bedankt dat ik altijd en onvoorwaardelijk op jullie terug kan vallen. 

Jullie hebben mij de ingrediënten meegegeven waarmee ik dit proefschrift heb kunnen 

schrijven. Niet opgeven, doorzetten en schouders eronder. 

Lieve Herman, mijn echtgenoot en vader van onze zoon Leander. Ik zal je altijd dankbaar 

blijven voor het eindeloze geduld waarmee je mijn geklaag en stemmingswisselingen 

hebt doorstaan. Jij weet als geen ander mijn problemen te relativeren. Ik houd ontzettend 

veel van je. 




