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Na ruim 6 jaar onderzoek vertrouw ik deze laatste regels van mijn proefschrift toe aan het 
papier. Zo zal een maratonloper zich voelen als hij over de finish komt. Deze laatst geschreven 
woorden zijn gericht aan de mensen die ik persoonlijk wil bedanken voor hun steun in de 
afgelopen jaren.

Allereerst wil ik alle mannen van de poli CVV bedanken die hebben deelgenomen aan ons 
onderzoek. Het waren er velen en hopelijk zullen er nog velen volgen.

Mijn promotoren prof. F. van der Veen en prof. N.J. Leschot. 
Beste Fulco, je commentaar op mijn werk was altijd ongezouten, maar de discussies die daaruit 
volgden waren zeer leerzaam en hielden iedereen scherp. Zonder jouw inbreng waren mijn 
manuscripten onleesbaar geworden voor clinici.
Beste Nico, jij was degene van de puntjes op de ‘i’ en bleef altijd rustig. Het was prettig om met 
je samen te werken.

Mijn co-promotoren dr. M.P. Lombardi en dr. S. Repping.
Lieve Paola, jij hebt me alle kneepjes van het moleculair genetisch onderzoek bijgebracht. 
Zonder je continue begeleiding op het lab in de eerste jaren, had ik niet zo’n goede start kunnen 
maken. Je bent onmisbaar geweest voor de totstandkoming van dit boekje.
Beste Sjoerd, na het afronden van je eigen promotie en de verhuizing naar G2 werd je mijn 
belangrijkste sparringspartner. Je bent veeleisend en een perfectionist. Ik heb heel veel van je 
geleerd.

Mijn promotiecommissieleden prof. dr. F. Baas, prof. dr. o.P. Bleker, prof. dr. J. Geraedts, prof. 
dr. J.A.M. Kremer, prof. dr. N.S. Macklon en prof. dr. H. Tournaye wil ik hartelijk danken dat 
ze hun spaarzame tijd hebben willen vrijmaken voor het kritisch lezen van mijn proefschrift 
en het voeren van de oppositie.

Mijn paranimfen Henriëtte van Laerhoven en Gre Westerveld.
Henriëtte, liefste vriendin, wie anders moest mijn paranimf worden? onze vriendschap begon 
in Midden-Amerika, waar wij, voor onze wetenschappelijke stage, vijf maanden lang dag 
en nacht op elkaars lip zaten. Sindsdien zijn we onafscheidelijk. Niemand weet beter welke 
hobbels ik heb moeten nemen om te komen tot waar ik nu ben.
Lieve Gre. Je bent meer een grote zus, dan een tante voor me. Toen ik moederziel alleen als 
18-jarig meisje in het grote Amsterdam kwam wonen en studeren, was jij mijn grote steun en 
toeverlaat. Je hebt mijn loopbaan al vanaf het prille begin tot vandaag meegemaakt en ik ben 
daarom blij dat jij straks naast me staat. 

Zonder mijn collega-onderzoekers Christianne, Etelka, Ivo, Janne-Meije, Jan-Willem, Jiska, 
Judith, Karin, Karlijn, Liesbeth van L., Liesbeth V., Madelon, Marianne, Marja, Marjolein, 
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Maureen, Michiel, Moniek, Petra, Pieternel, Saskia, Sebastiaan, Stef, Wessel, Wouter H. en 
Wouter W waren mijn onderzoeksjaren minder succesvol geweest. Dank voor jullie luisterend 
oor en adviezen in de afgelopen jaren. Helaas ben ik jullie nu als directe collega’s kwijt, maar 
heb dankzij jullie een goede tijd gehad bij de gynaecologie.

Cindy, Saskia en Suzanne. Sinds jullie als officiële researchanalisten naar F2 verhuisden is er heel 
wat veranderd. Met name in het laatste onderzoeksjaar hebben jullie veel werk overgenomen, 
waardoor het labwerk voor mijn proefschrift klaar was toen ik weer in de kliniek ging werken. 
Tevens zal dankzij jullie inzet de grote hoeveelheid data die in de loop der jaren is verzameld 
niet verloren gaan. 

Alle stafartsen, arts-assistenten, verpleegkundigen en baliemedewerkers van de poli CVV wil 
ik bedanken voor hun eindeloze inzet mannen voor ons onderzoek te includeren en mij te 
helpen bij het verzamelen van vele vragenlijsten en statussen. 

De staf en laboranten van het Fertiliteitslaboratorium ben ik dankbaar voor het doen van al die 
(honderden?!) semenanalyses en voor de adviezen en hulp bij het doen van experimenten.

Ruim 2 jaar heb ik in het lab van de moleculaire genetica vertoefd. Velen hebben mij gedurende 
de jaren geholpen met het opzetten en doen van genetische experimenten. Dank daarvoor. Het 
was aangename en leerzame tijd. 

Prof. dr. C.C.E. Koning en dr. A. Slot, Caro en Annerie, mijn opleiders. ontzettend bedankt 
dat ik, ondanks dat het niet een radiotherapeutisch/oncologisch onderwerp betreft, tijd heb 
mogen besteden aan de afronding van mijn boekje.

Mijn collega AIoS Dorien, Iris, Lois, Marianne, Willemijn en Yoka. Waar wederom blijkt hoe 
belangrijk het is om fijne collega’s te hebben.

Bazen, laboranten, secretaressen en doktersassistenten van de afdeling Radiotherapie van het 
AMC en RIF. Mede door jullie voel ik me thuis in het vak.

Caroline, Henriёtte, Jolien, Julia en Nanine, mijn beste vriendinnen. Ik hecht immens veel 
waarde aan onze vriendschap en hoop in de verre toekomst als oude, gerimpelde dametjes nog 
steeds bij elkaar op de thee te komen.

Marjen, Kees, Toos, Rutger, Katrin, Boudewijn, Melchior, Marieke, Esther en Thijs. Toen ik 
Derk Jan leerde kennen, werd mijn (toch al niet zo’n kleine) familie twee keer zo groot. Ik voel 
me thuis bij jullie.
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Frank, Frederiek en Harm. Wat geweldig dat we met z’n vieren zijn en altijd bij elkaar terecht 
kunnen. Ineke, Pieter Jan en Jetty, fijn dat jullie m’n broertjes en zusje zo gelukkig maken.

Papa en mama. Jullie zijn mijn basis. ondanks dat jullie mijn ambities misschien niet altijd 
even goed begrepen, zijn jullie me blijven steunen en ben ik zover in dit leven gekomen.

Derk, mijn allerbeste maatje en Tom, mijn liefste ventje. Jullie maken mij gelukkig. Wat fijn dat 
we nu een gezin zijn. Wat valt er nog te wensen?!
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