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Pituitary down-regulation in IVF/ICSI 

Dankwoord

Eind goed, al goed! 

Mijn promotoren Prof. Dr. F. van der Veen en Prof. Dr. B.W.J. Mol en mijn co 
promotor Dr. M. van Wely.

Fulco, aan jou dank ik mijn opleiding, mijn baan, mijn promotie. Gelukkig nog 
net niet mijn leven, alhoewel… ik weet dat jij, zeker een paar keer per week, op 
het punt staat mij om te brengen.

Lieve Madelon, in september 2004 schrijf jij: Zo Monique en nu jij nog………
Eindelijk Madelon, en heel veel dank voor jouw support. Jij hield mij, met vaste 
hand, op het epidemiologisch verantwoorde rechte pad, vooral als ik weer een 
subanalyse verzon van een subgroep van een toch al “underpowered” studie! 
Maar bovenal is het heel fijn samenwerken met jou.

Ben Willem, jouw consortium idee is briljant en dankzij jou is de follikel studie 
toch goed geworden. Ik hoop, nu mijn promotie klaar is, jouw tempo beter te 
kunnen bijhouden.

Ik ben er trots op deel uit te maken van het CVV. Ik dank iedereen voor de fijne 
samenwerking, maar vooral dank ik de IVF artsen (Nino Tonch in het bijzonder), 
alle verpleegkundigen en mijn collega’s Mariette Goddijn en Femke Mol, voor 
al het werk dat jullie uit mijn handen hebben genomen. Zonder vangnet ben 
je nergens.

De leden van de promotie commissie dank ik voor de zitting name.

De leden van de Dutch Ganirelix Study dank ik dat ik penvoerder mocht zijn.

Paranimfen, Dr. E.M. Kaaijk en Dr. P.J. Hajenius. Lieve Eus; op naar de New York 
Marathon! jij bent de enige die het zou lukken om mij zo gek te krijgen! Maar 
eerst nog een gezellige BBQ toch? Lieve Petra, van studiegenoot tot schoonzus 
tot collega tot beste vriendin, en bovendien nu al meer dan 10 jaar buren! Ik 
hoop nog jaren lief en leed met je te delen. 
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 Dankwoord

Lieve familie van der Bom, wat een top weekend hebben wij gehad in 
Djakarta. Ik denk er nog vaak aan terug. Ineens begreep ik de woorden van 
mijn opleider Otto Bleker; “jongelui, vergeet niet dat je staat op de schouders 
van je voorgangers”. Lieve Mam en lieve Boedi, jammer dat jullie er daar niet bij 
konden zijn, wat missen we papa hè? 

Benno, Onno, Jim, wat hebben we een fijn leven samen. Jullie zijn de liefste 
mannen van de wereld. 
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