
 Dankwoord

Dankwoord 1

http://hdl.handle.net/1765/103217

 Dankwoord



2 Erasmus Medical Center Rotterdam



Met dit laatste hoofdstuk van het proefschrift is een eind gekomen aan mijn promotie-
traject. Een traject dat niet succesvol afgesloten had kunnen worden zonder de bij-
drage en steun van vele betrokkenen. Een aantal mensen wil ik hierbij in het bijzonder 
bedanken. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle patiënten die deel uit hebben ge-
maakt van mijn onderzoeken. Veel dank voor hun bereidheid om alle vragenlijsten in 
te vullen. Zonder hen hadden de onderzoeken in dit proefschrift niet tot stand kunnen 
komen. 

Allereerst dank aan mijn twee co-promotoren, dr. B.F.M. Blok en dr. I.J. Korfage. Beste 
Bertil, bedankt voor je sterke klinische blik, je gedrevenheid en begeleiding. Je wist 
me met je optimisme en creativiteit altijd weer de goede richting te wijzen wanneer 
ik even vastliep in de diverse projecten. Beste Ida, dank voor je snelle, enthousiaste, 
maar altijd kritische noten bij mijn manuscripten. Jouw grote kennis over vragenlijsten 
en methodologie zijn van enorme waarde geweest voor dit proefschrift. 

Mijn promotor, Prof.dr. C.H. Bangma. Beste Chris, hartelijk dank voor je begeleiding 
gedurende de afgelopen jaren. Ik heb veel gehad aan je betrokkenheid en kritische 
blik, en vond het heel plezierig dat ik altijd bij je terecht kon voor overleg of een vraag.

Beste leden van de leescommissie en promotiecommissie, dank voor jullie kritische 
beoordeling van mijn proefschrift en jullie bereidheid om te opponeren. Een speciaal 
woord van dank aan Prof.dr.ir. R. van Mastrigt. Beste Ron, ik heb met veel plezier met 
je samengewerkt en veel van je geleerd over de urodynamica. Ik heb het heel erg 
gewaardeerd dat je me altijd hebt betrokken bij de ‘Furore’ groep. En de onderzoeken 
met de Dino kar zal ik nooit meer vergeten. 

Dank aan alle co-auteurs voor hun expertise en inbreng. In het bijzonder Jan Groen 
en Sandra de Zeeuw: dank dat jullie op zo’n enthousiaste manier jullie kennis met mij 
hebben gedeeld. Zonder jullie had ik de urodynamica nooit begrepen. Naast de fijne 
samenwerking was het ook altijd erg gezellig om bij jullie te buurten in het Furore lab 
op de 16e verdieping van het faculteitsgebouw. 

Dank aan alle mede arts-onderzoekers. Een speciaal woord voor mijn oud-kamer-
genoten voor hun steun en gezelligheid: Suzanne, Jos, Telma, Leonard en Jolanda. In 
het bijzonder Lionne: dank voor al je hulp met mijn laatste loodjes van mijn promotie! 
Uiteraard niet te vergeten alle andere oud-collega onderzoekers en A(N)IOSen, dank 
voor de afleiding en gezelligheid tijdens de lunches, borrels en sportieve uitdagingen. 
Ik kijk met veel plezier terug op o.a. de Alpe d’HuZes en (externe) lunches zoals bij 
“Ivy” (nu FG). Lisette (’t Hoen), oorspronkelijk gestart als mijn opvolger maar inmid-
dels alweer een tijd mijn voorganger, dank voor het voorzetten van de studies. Ik heb 
plezier beleefd aan je opgewekte werkwijze! Lieve Lisette (Elzinga-Tinke), we leerden 
elkaar kennen als collega’s maar werden al snel vriendinnen. Dank voor je steun tij-
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dens mijn onderzoeksperiode, maar zeker ook de jaren daarbuiten. Zometeen zijn 
we beiden mamma en huisarts! Ik kan me hier alleen maar ontzettend op verheugen. 

Lieve Frank en Femke, ontzettend bedankt voor de fantastische begeleiding in mijn 
laatste jaar als huisarts-in-opleiding en ook de warme en fijne periode die na mijn 
afstuderen volgde als jullie collega huisarts. Onder jullie supervisie heb ik mij op een 
veilige manier in alle aspecten van het ‘huisarts zijn’ kunnen ontwikkelen. Dit proef-
schrift is echter geen vrijbrief om alle patiënten met urogynaecologische klachten op 
mijn spreekuur te plaatsen hoor Fem! Ook dank aan alle lieve collega’s van het Me-
disch Centrum Oostvoorne voor de gezellige momenten van overleg, met altijd veel 
humor maar zo nodig ook een luisterend oor. Door al deze aspecten rij ik meerdere 
keren per week met veel plezier richting Oostvoorne.

Lieve vriendinnen en vrienden - you know who you are - dank aan jullie allemaal 
voor jullie interesse en steun, maar bovenal voor de afleiding die jullie me gaven 
tijdens de momenten dat we samen waren. Het relativerende effect van een gezellig 
samenkomen is voor mij van groot belang geweest om de moed erin te houden en dit 
proefschrift af te ronden. De laatste tijd heb ik onze dates omwille van ‘die promotie’ 
soms moeten verzetten of afzeggen; dank voor jullie geduld en begrip hiervoor! Lieve 
Reshmi, al sinds groep 5 zijn wij vriendinnen. Ook als we elkaar even een tijdje niet 
hebben gezien blijft een half woord voor ons genoeg! Wat mooi dat we nu, 25 jaar 
later, allebei onze doctorstitel hebben behaald. Dank je dat je me zo goed kent en 
aanvoelt. Ik sta vandaag steviger in mijn schoenen met jou naast mij! 

Lieve (schoon)familieleden, dank voor al jullie interesse in mijn verhalen over mijn 
onderzoek en opleiding. Ook heel veel dank voor jullie begrip wanneer ik door kli-
nisch verantwoordelijkheden, werk of een wetenschappelijke deadline moest afzeg-
gen voor familiebijeenkomsten. 

Lieve Joop en Wietske, pa en ma, Femke en Robert, jullie zijn de beste schoonfamilie 
die ik me maar had kunnen wensen! Ontzettend veel dank voor al jullie ondersteuning 
op juist al die verschillende fronten buiten mijn werk. 

Lieve Flora en Chin Kie, mijn lieve ouders, ontzettend bedankt voor jullie onvoor-
waardelijke steun, interesse, liefde en bezorgdheid! Jullie onuitputtelijke behulpzaam-
heid om mij te ondersteunen en voor mij klaar te staan hebben mij enorm gesterkt. Liz, 
mijn lieve zusje: natuurlijk sta jij naast mij! Ontzettend bedankt voor je interesse, steun 
en luisterend oor. Misschien iets vanzelfsprekend daar we zo close zijn als zusjes, maar 
extra fijn dat je als mede-promovendus het wel en wee van een onderzoeker begrijpt. 
Ik ben ontzettend trots op jou. Het is voor mij een geruststellende gedachte dat je 
tijdens mijn verdediging aan mijn zijde staat. Binnenkort aan jou de beurt!

En last but alles behalve least, liefste Ad, bestaat er eigenlijk een overtreffende trap 
van duizendmaal dank? Ik ben je immens dankbaar voor al je hulp en steun in mijn 
afgelopen onderzoeks- en opleidingsjaren: mentaal, praktisch én wetenschappelijk. 
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Bedankt dat je altijd voor me klaarstaat. Ik ben ontzettend trots dat ik jou al meer dan 
16 jaar aan mijn zijde mag hebben, ik prijs me gelukkig als jouw vrouw. Ik bewonder je 
passie en gedrevenheid in je werk, je onderzoek en sportieve ambities. Ik verheug me 
heel erg op al het moois wat ons samen, als gezin, nog te wachten staat!
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