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Dankwoord

Eindelijk, het laatste hoofdstuk mag geschreven worden! 

Zeer veel mensen hebben direct of indirect geholpen bij het tot stand komen van dit 
proefschrift. Ik ben allen zeer dankbaar. Enkelen wil ik in het bijzonder noemen.

Allereerst wil ik de koppels bedanken die hebben meegedaan aan dit onderzoek. Helaas 
hebben we moeten aantonen dat PGS niet het wondermiddel was waar op gehoopt 
werd maar zelfs een schadelijke techniek. 

Mijn promotoren: Prof. Dr. F van der Veen en Prof. Dr. MJ Heineman
Fulco, heerlijk om met jou te werken. Stuur een opzet voor een artikel naar jou en je weet 
zeker dat je het snel, rood en voorzien van de nodige opmerkingen in hoofdletters en met 
uitroeptekens terug krijgt. Ik heb zeer veel van je geleerd zowel op onderzoeksgebied als 
in de kliniek. Je hebt talloze keren geroepen dat ik ontslagen ben, dat kan niet meer, nu 
ontsla ik mijzelf van dit onderzoek! Laten we er een absint op drinken.

Maas Jan, ik herinner mij nog de eerste keer dat ik naar Groningen zou komen, de 
dag na kerst. Jij hebt toen via een hoop omwegen het telefoonnummer van mijn ouders 
weten te achterhalen (waar ik toen was) om te waarschuwen dat het te glad op de weg 
was om te komen. Dit typeert jouw persoon, aardig, betrokken en krijgt alles voor elkaar. 
Zo heb je mijn promotie ook naar Amsterdam weten te krijgen, iets waar ik zeer blij mee 
ben.

Mijn co-promotoren: Dr. JC Korevaar en Prof. Dr. S Repping
Joke, jij wist statistiek altijd begrijpbaar te maken. Ik heb erg goede herinneringen 
aan de overleg uurtjes op de KEB, het was een goede mix van brainstormen, statistiek 
doorworstelen en gezellig kletsen. Ik zal dat missen.

Sjoerd, ik vreesde en bewonderde jouw vlijmscherpe analyses van de artikelen. Menig 
maal dreef je mij tot wanhoop door hele artikelen om te gooien, net als ik dacht dat ik 
bijna klaar was. Je had (helaas) wel gelijk. Je bent terecht zeer jong al professor. 

Mijn ‘partner in crime’ Sebastiaan Mastenbroek. Fulco zei ooit dat samen aan een 
onderzoek werken een beetje trouwen is. Dan gaan we nu een beetje scheiden. Ons 
‘huwelijk’ heeft twee proefschriften opgeleverd, die zullen ons altijd verbinden en daar 
ben ik blij om. 
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De artsen, verpleegkundigen en secretaresses van het centrum voor voortplantings-
geneeskunde. Ik heb een super tijd op de CVV gehad. In het bijzonder wil ik mijn mede 
IVF-artsen bedanken, Nino, Karin, Inge, Liesbeth, Anna, het was een speciale periode.

De medewerkers van de afdeling verloskunde en gynaecologie van het Sint Lucas Andreas 
Ziekenhuis. Wat een fantastische werkplek. Altijd ruimte voor onderwijs en opleiding, 
met een bijna onmogelijke balans tussen begeleiding en ruimte om voorzichtig groot te 
worden als gynaecoloog. Ik ben blij dat ik het laatste deel van mijn opleiding weer naar 
jullie terug kom.

De medewerkers van de afdeling verloskunde en gynaecologie van het AMC. In 
mijn periode als IVF-arts/onderzoeker zat ik altijd vol ontzag bij de overdrachten, mij 
verbazend over de enorme pathologie die ik voorbij hoorde komen. Doodeng leek het 
me om hier te gaan werken. Toch voel ik mij op mijn plek en zeker niet onzeker. Door 
goede begeleiding leer ik steeds bij en is die enorme pathologie een uitdaging.
Lennie, Arianne, Claudia met jullie werk ik het meest samen en naast collega’s zijn jullie 
ook vriendinnen geworden. Erg fijn om in hetzelfde schuitje te zitten en af en toe lekker 
te spuien.

Onderzoek kent leuke en frustrerende momenten. Gelukkig zijn er mede-onderzoekers 
om deze emoties mee te delen. Emmy, Jan-Willem, Jiska, Henrike, Michiel, Karlijn, 
Liesbeth, Marsha, Marjolein, Elisabeth, Menke, Pieternel, Femke, Nora, Laura, Marielle, 
Kimiko, Stef, Wouter en Wouter, sommigen van jullie zijn mij voorgegaan, de anderen 
wens ik veel succes met het afronden van hun proefschrift.

Geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt. Lieve vrienden, ik 
hoop nog veel te delen!
Marianne en Jem, jullie gaven mij (en Harold) de grootste eer denkbaar, we hopen dat 
het bij de eer blijft. Esmée dikke kus, je blijft een beetje ons eerste kindje.
Lieke, Ruben en Levi, beter een goede buur dan een verre vriend. Nog beter als een 
verre vriendin een goede buur wordt!
Lisenka, van dansmaatjes naar volwassen moeders. Een groot verschil? Ach welnee.
Liesbeth en Jorg, jullie zijn het tweede bewijs dat er muziek in geneeskunde zit.
Marie, mijn vriendinnetje far far away. Ik mis je!
Nicole, Linda, Silvia, de voorpret is al leuk, laten we HET PLAN uitvoeren.
Thamar en Nicoline, proost op nog vele etentjes.
Iris en Frank, de mannen toys for boys, de meiden aan het kletsen, hoe rolbevestigend 
en hoe gezellig. Dat moeten we vaak blijven doen.
Gina en Jasper, we zien elkaar veel te weinig helaas.
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Judith, door jou ben ik gaan werken op het CVV. Zie waar het me gebracht heeft. Naast 
collega’s zijn we ook vriendinnen geworden. Ik hoop nog vaak af te spreken, zolang 
Erwin me niet bij de deur wegstuurt ;-). Ik ben heel blij dat jij mijn paranimf wilt zijn!

Janneke, een vriendin is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Wij kennen 
elkaar al sinds de kleuterschool en alleen dat al is speciaal. Ik ben blij dat ook jij mijn 
paranimf bent.

Bij een relatie krijg je er een schoonfamilie erbij. Henk, Joke, Monique, Patrick en Wisley. 
Jullie moesten ongetwijfeld even aan mij wennen maar nemen me helemaal zoals ik 
ben. Wat ben ik blij met jullie.

Peet, zusje en beste vriendin. Wij snappen elkaar zonder uitleg. We kunnen uren kletsen 
zonder dat het verveelt en dan nog zijn we niet uitgepraat. Hoe speciaal onze band is, 
valt niet uit te leggen, maar dat hoeft ook niet. Jij begrijpt mij wel. 
Maarten en James, de mannen in Peet haar leven, ook in mijn hart hebben jullie een 
speciaal plekje.

Pap en mam, jullie hebben mij altijd gesteund. Wat ik ook doe, jullie geloven in mij en 
zullen voor mij door het vuur gaan. Van jullie heb ik de basis gekregen, en daar ben ik 
jullie altijd dankbaar voor. Willen jullie weten hoe goed ik ben? Ik hoop dat jullie trots zijn.

Harold, jij bent mijn grote liefde, laten we samen oud worden!

Ize, en Lexie fantastische meiden, jullie zijn de leukste aanvulling van mijn leven. Hoe 
heerlijk om jullie groter te zien worden!
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