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Dankwoord

Promoveren is een soort interval training met veel tempowisselingen. Zonder goede coaches
wordt het eindresultaat niet behaald en hiervoor ben ik veel dank verschuldigd aan een aantal
bepalende personen, maar vooral mijn promotoren Prof.dr. F. van der Veen en Prof.dr. B.W. Mol.

Beste Fulco. Mijn eerste ontmoeting met jou was op de OK. Joris van der Post leidde mij rond
in het AMC. Je zat in de koffiekamer met een manuscript en rode pen en keek verstoord op. Na
de korte introductie las ik belangstelling in je ogen toen ik aangaf een stage bij de voortplan-
tingsgeneeskunde te willen lopen. Ik heb aan jou de plaats in de staf van het CVV (toen nog
ENVO geheten) te danken, later mijn overgang naar het OLVG en nu de voltooiing van dit proef-
schrift. Analytisch, kritisch en vooruitziend zijn de kernbegrippen als ik aan jou denk. Als ik vast
zat in een concept deed ik een voorzet en keek met spanning uit naar jouw commentaar, waar
ik altijd weer mee verder kon. Ik hoop dat aan de samenwerking voorlopig geen einde komt. 

Beste Ben Willem. Bij jou moet ik vaak aan de Nederlandse schaatsheld Sven Kramer denken.
Niet alleen vanwege postuur en enkele andere uiterlijke kenmerken, maar vooral vanwege de
prestaties (behalve het fietsen!). Net als hij laat je het zo nu en dan toe dat iemand in gelijk
tempo mag meegaan, maar ga je er met een versnelling vandoor als je er genoeg van hebt of
als je een statement wilt maken. Die eigenschappen maken je uniek en ik heb grote bewonde-
ring voor wat je hebt bewerkstelligd in Nederland en internationaal. Je visie en creatieve ideeen
zijn zeer waardevol voor mij geweest. Ik wens jou en je gezin een prachtige toekomst ‘down
under’ toe. 

Mijn tuba-collega’s Sjors Coppus, Lobke Moolenaar en Kimiko Broeze. Young and bright en nog
een lange toekomst in het verschiet. Het tuba project was lang, maar vruchtbaar. Aan jullie heb
ik veel te danken en ik zal het overleg en de inspiratie en energie die van jullie uitgaat dan ook
missen. 

De leden van de promotie commissie dank ik voor het beoordelen van het manuscript en de
zitting name. Ik ben me bewust van de tijdsinvestering die dit van u vergt. 

Mijn voorganger, Douwe Hemrika wil ik danken voor het opzetten van de eerste database in
het OLVG en Mieke Kuit voor het consequent invoeren van de gegevens, (onbezoldigd en vaak
in haar vrije tijd). De gegevens hebben geleid tot enkele gepubliceerde artikelen en zijn onder
andere de aanzet geweest tot een uitgebreide OFO database waaraan bijna eenderde van de
Nederlandse klinieken hebben deelgenomen onder de bezielende leiding van Ben Willem Mol,
Pieternel Steures en Jan Willem van der Steeg. Van de gegevens uit deze data bases hebben
wij dankbaar gebruik kunnen maken voor het onderzoek. Het geeft nog eens aan hoe belangrijk
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het is dat alle klinieken die zich bezig houden met voortplantinggeneeskunde, gebruik gaan
maken van eenendezelfde electronische database. De kwaliteit van ons werk zal hiermee verbe-
teren.

Mijn secretaresse, Anne van Bulderen, dank ik voor de secretariële ondersteuning. Anne, altijd
snel, zorgvuldig en georganiseerd, top!

Mijn paranimfen Eugenie Kaaijk en Paul Flierman. Ik ben er trots op dat jullie naast mij staan.
Ik kan altijd op jullie rekenen en samen hebben wij ervoor gezorgd dat de polikliniek is gegroeid
tot wat het nu is. Wij realiseren ons alle drie dat onderzoek de kwaliteit van ons werk verbetert,
hoe belangrijk dit is en dat wij ondanks de drukte, ons hiervoor blijven inspannen. Dit werk en
al het andere onderzoek waaraan wij deelnemen, is dan ook een gezamelijke prestatie. Wij
tonen aan dat dit mogelijk is, als men maar als team, met de hardwerkende assistentes die zo
hun best doen, samenwerken.

Nenke van Wermeskerken. Lieve schoonzus. Jou dank ik voor het bundelen en fraaie afwerken
van dit boekje. Ondanks dat de inhoud voor jou bestaat uit een onbegrijpelijk jargon, hebben
jouw professionele kwaliteiten gezorgd voor een beter en prettiger leesbaar eindproduct. 

Anne-Marie, Sen en Max. Lieve Anne-Marie, terwijl we samen bezig waren met laboratorium
onderzoek in 1989 ter afsluiting van onze studie, troffen we de voorbereidingen om naar Zuid-
Afrika te gaan. Het was al tijdens de studie onze droom om, alvorens te specialiseren, eerst een
aantal jaren in Afrika te werken. Uitdaging, idealisme en avontuur. Met alleen schulden en
overgewicht, vanwege studieboeken, kwamen wij in februari 1990 in Johannesburg aan en
reisden af naar het hoge noorden. Een betere timing was niet denkbaar. Mandela was net een
week vrij en wij kwamen, niet alleen in een voor ons andere wereld terecht, maar ook in een
land dat zelf dramatisch veranderde. Politiek ging over inhoud en niet zoals nu over geld. Het
waren spannende, inspirerende en leerzame jaren. Medisch inhoudelijk waren dit voor ons de
vormende jaren. Wij werkten niet alleen samen, maar ook met vele collega medical officers en
een enkele specialist die elkaar stimuleerden om goede zorg te leveren en te leren. Jij bent voor
mij altijd het voorbeeld geweest voor wat het vak inhoudt. Toewijding, samenwerking, inzet
en zoeken naar kwaliteitsverbeteringen. Ook nu ben je actief bezig met richtlijn ontwikkelingen
binnen de kindergeneeskunde met een tomeloze inzet en energie naast je klinische werkzaam-
heden. Daarnaast weet jij het anker thuis te zijn waar ik me aan kan vastklampen. Je bent niet
alleen voor mij het rolmodel maar ook voor Sen en Max en anderen in de nabije omgeving, die
als ze groot zijn, kinderarts willen worden. Ik heb ze nog niet horen zeggen, gynaecoloog. Dat
zegt genoeg. Lieve Sen en Max. Jullie zijn mijn boeien, voor mij is het genieten jullie te zien
ontwikkelen tot de individuen die jullie zijn. 
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