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Het werk dat in dit proefschrift beschreven staat is tot stand gekomen met de hulp en steun 
van heel veel mensen. Ik wil al die mensen heel hartelijk danken. 

Enkele mensen wil ik in het bijzonder noemen:

Fulco, de afgelopen jaren heb jij een enorm belangrijke rol gespeeld in mijn wetenschappelijke 
vorming en academisch denken. Dat is heel erg waardevol voor me. Het CVV is de 
afgelopen jaren een dynamische omgeving gebleken. Het is gegroeid, gemoderniseerd 
en geprofessionaliseerd en dat proces stopt gelukkig nooit. Dat heeft mij al die tijd een 
prikkelende en stimulerende omgeving geboden met heel veel mogelijkheden, waar ik me 
erg prettig bij voel. Ik heb genoten van onze reis door Iran.

Sjoerd, dit proefschrift is begonnen met een biertje op een mooie nazomeravond op het 
Leidseplein ongeveer tien jaar geleden. We hebben toen voor het eerst de ideeën die in dit 
proefschrift staan besproken. Wat is er sindsdien veel gebeurd en bereikt. Zowel professioneel 
als privé. Het zijn heel waardevolle jaren gebleken. Het is bijzonder om met iemand als jou op 
deze manier samen te werken. Ik kijk nu al uit naar de komende tien jaar.

Maas Jan, jouw steun voor het werk in dit proefschrift is erg belangrijk geweest. Eerst 
vanuit Groningen, later vanuit Amsterdam. Niet in de minste plaats omdat je eigenhandig 
de Groningse inclusie van het PGS-onderzoek vlotgetrokken hebt. Patrick, jouw inzet in de 
beginperiode van het PGS-onderzoek is voor mijn besef van de juiste methodologie erg 
belangrijk geweest en heeft de basis gevormd voor onze top-publicatie.

De leden van de promotiecommissie, ik ben vereerd dat u zitting heeft willen nemen in mijn 
promotiecommissie. I would like to thank the members of the Doctorate Committee. I am 
honoured that you will attend my defence. 

Moniek, wat een rit is het geweest. Samen hebben we het toch maar mooi voor elkaar 
gekregen. Super dat we samen in de kerk mogen staan.

Jannie, ik heb onze samenwerking altijd als zeer waardevol ervaren. En het heeft ons 
geweldige publicaties opgeleverd. Laten we dat voortzetten. Joke, jouw methodologische en 
statistische hulp is van groot belang geweest en heeft me altijd erg geholpen.

Annemieke, dank voor je steun voor dit boekje en je indirecte bijdrage door me zo vaak 
te ontzien. Laten we samen de ontwikkeling van het lab, zoals die de afgelopen jaren 
plaatsgevonden heeft, nog verder doorzetten. Alex, nu ook bijna KE, wie had dat gedacht? 
Na ZL, Anna’s Hoeve en AMC, nu het CVV en naast me tijdens de verdediging. Dat is een 
bijzonder rijtje. Jan, ook al was ik nog geen KEIO, in de ‘PGS-jaren’ heb je me veel bijgebracht 
over het KE-schap. Daarmee ben jij nog iedere dag aanwezig in ons lab.
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Het superhelden-team van het IVF-lab: Anniek, Christy, Corine, Ghislaine, Hanneke, Irena, 
Jose, Kelly, Manda, Marja en Wendy. En natuurlijk ook PGS-experts Saskia en Cindy. Jullie zijn 
een fantastisch team.

Alle mede-onderzoekers, artsen, verpleegkundigen, en overige medewerkers van het CVV, 
maar ook van het OLVG en UMCG, jullie inzet en enthousiasme is van enorm belang gebleken 
voor het onderzoek in dit proefschrift.

Eleni en Kai Mee, we hebben grote, spannende uitdagingen voor ons liggen. Waar nu eindelijk 
meer tijd voor is. Ik heb er zin in.

Lieve vrienden, Lowlands-gangers, BioBoys en Barca-buddies, dank voor wie jullie zijn. Jullie 
zijn geweldig! Laten we snel die lege plekken in de agenda vullen. En BioBoys, kom maar op 
met die sprong!

Lieve familie, dank voor alles. Mel, ik ben er trots op dat je straks naast me staat tijdens 
de verdediging. Lieve Pa & Ma, dankzij jullie sta ik straks in die kerk. Dat hebben jullie me 
gegeven. Al jaren geleden.

Lieve Wen, jij hebt me hier altijd in gesteund. Zonder jou was dit zeker niet mogelijk geweest. 
De uitdaging van een proefschrift verbleekt echter bij de uitdagingen waar jij de afgelopen 
jaren voor hebt gestaan. Ik heb altijd bewonderd hoe je daar mee om bent gegaan. Ik heb zin 
in alles wat we nog gaan doen! Ik hou van je. 

Lieve Jesse en Tibbe, jullie zijn mijn allergrootste kanjers! Love you guys. Dit boekje is voor 
jullie.




