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Ons tijdschrift wordt 25 jaar. Door Tycho Lock gestart in
1992, groeide het, na het samengaan met de Urograaf, in
de loop der jaren uit tot het lijfblad van de Vereniging voor
Urologie. Het bleek hét podium te zijn voor veel weten-
schappelijk werk van Nederlandse bodem. Hierbij is steeds
gezocht naar mogelijkheden om de Nederlandse urologie
en de ontwikkeling daarvan goed weer te geven. Vele au-
teurs kozen ervoor om hun werk naar ons ter review op te
sturen. Alle publicaties werden eerst bekeken door een of
meer ‘peers’, waarbij vaak, dankzij de input van onder meer
Tycho en andere reviewers, de kwaliteit van manuscripten
verbeterde. Om ook buiten Nederland aandacht voor de
Nederlandse urologie te krijgen, werd besloten steeds een
Engelstalig abstract toe te voegen. Bovendien werden er in
de afgelopen jaren themanummers gemaakt, die de urologie
ook buiten ons vakgebied onder de aandacht brachten.

Een belangrijk onderdeel van ons blad wordt gevormd
door de case reports. Menig assistent heeft bijzondere casus
uitgediept en ter publicatie voorgedragen. Vaak betreffen
deze casus veelvoorkomende problemen binnen de urolo-
gie. Door publicatie in het tijdschrift hopen we niet alleen
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een podium te bieden aan de jonge startende urologen, maar
ook de ervaring met het oplossen van problemen te delen.
We zijn dan ook blij dat het, in dit 25e verschijningsjaar,
mogelijk is gebleken een speciaal nummer met alleen case
reports te maken.

Dit is ook een jaar van afscheid. Tycho Lock gaat met
pensioen. Het tijdschrift dat hij startte, is nog net zo actueel
als 25 jaar geleden. Met dit speciale nummer willen we de
praktische visie die Tycho heeft op de urologie, en die het
tijdschrift de afgelopen jaren als leidraad had, nog eens
benadrukken en Tycho bedanken voor de 25 jaar dat hij
zich voor ons blad inzette.
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