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Promoveren doe je niet alleen, dat is me in al die jaren wel duidelijk geworden. 

Allereerst een woord van dank aan al die patiënten die hun gegevens ter 

beschikking hebben gesteld voor dit onderzoek. Daarnaast ben ik aan een aantal 

specifieke personen dank verschuldigd voor de totstandkoming en afronding van 

dit proefschrift. 

Prof. Dr. B.W. Mol, beste Ben Willem. Ik weet nog goed hoe het allemaal begonnen 

is, jij als jonge klare in Veldhoven, ik als jonge ANIOS. Of ik even met je mee wilde 

komen, en vervolgens de vraag of onderzoek doen niks voor mij was. Na enig 

beraad was mijn antwoord uiteraard ja, en 1 maand later hing ik totaal uitgeput aan 

de telefoon omdat ik je tempo niet bij kon houden. Het vertrouwen dat je in me 

gehad hebt de afgelopen jaren is mij heel dierbaar, en ondanks enkele haperingen 

in de progressie is het resultaat nu daar. Ik waardeer je humor, tomeloze inzet en 

werklust, en uitgesproken loyaliteit en vriendschap. Gelieve niet meer om 4.30 am 

te bellen. Thx mate!

Prof. Dr. F. van der Veen, beste Fulco. Daar kwam ik in het kielzog van BW in het 

AMC aangezet. Totaal geen notie van voortplantingsgeneeskunde, laat staan 

van het doen van onderzoek. Vanaf t=0 ging je er echter vol voor, en kwamen 

de karakteristieke commentaren met gezwinde spoed retour. Heerlijk scherp, niet 

zelden zonder humor, maar ook totaal onwetend van de Wordknop ‘wijzigingen 

bijhouden’. Ik weet zeker dat je het wereldrecord ‘abstract corrigeren voor de 

deadline’ gebroken hebt. Ook al werd ik bijna tot wanhoop gedreven toen we 

voor revisieronde 17 hadden bereikt voor een bepaald manuscript, het feit dat dit 

artikel zonder verdere revisie direct geaccepteerd werd heeft je gelijk bewezen! 

Dank.

Dr. B.C. Opmeer, beste Brent, dank voor al je statistische hulp en acceptatie van 

een Brabander op je kamer in het AMC. Wat was het fijn om op je terug te kunnen 

vallen als SPSS weer eens iets heel anders deed dan dat ik voor ogen had. Dat ik 

ooit nog eens statistiek onderwijs zou gaan geven had ik tijdens mijn geneeskunde 

studie niet gedacht, maar het heeft me goed gedaan!
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Prof. Dr. P.M.M. Bossuyt, beste Patrick. Dank voor het creëren van een plekje op 

de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek. Voor enkele van de stukken in dit 

proefschrift is jouw hulp onontbeerlijk geweest, hoewel ik je mailtje over het 

Chlamydia paper nog steeds niet opnieuw durf te openen. Gelieve voortaan 

in een eerder stadium te constateren dat we toch net die andere analytische 

techniek hadden moeten kiezen. Jouw opvatting, kennis en kunde van de klinische 

epidemiologie, en diagnostisch onderzoek in het bijzonder is van wereldniveau. 

Prof. dr. M.P.M. Burger, prof. dr. J.A. Land, prof. dr. J.L.H. Evers, prof. dr. M.J. Heineman, 

prof. dr. E.W. Steyerberg en prof. dr. S. Bhattacharya dank voor het beoordelen van 

mijn manuscript.

Dr. J.W. van der Steeg, beste Jan Willem – Dr. P. Steures, lieve Pieternel. 1000x dank 

dat in jullie OFO data mocht rondneuzen! 

Dear Bhatty, thanks for allowing me to explore your tubal pathology data.

Beste co-auteurs, zonder een ieder bij naam te noemen heeft ieder van jullie iets 

essentieels aan de individuele manuscripten bijgedragen. Dank.

Maatschap gynaecologie en verloskunde van het Máxima Medisch Centrum in 

Veldhoven. Wat een mooi stel zijn jullie bij elkaar en wat heb ik veel geleerd bij 

jullie. Dank voor het niet aflatend vertrouwen, en de mogelijkheid om naast al 

tijdens mijn ANIOS tijd gedeeltelijk vrij geroosterd te worden om mijn eerste 

stappen in de wetenschap te zetten. Die laparoscopische hysterectomie heb ik 

toch maar mooi in de pocket!

Huidige en oud-collega assistenten gynaecologie van het MMC. Wat heerlijk om 

met jullie te werken. Lieve Judith, beste dr. van Laar, wat was het fijn om met 

jouw hoogte- en dieptepunten te delen. Lieve Josje, beste dr. Langenveld, ook 

met jou was het heerlijk zuchten en steunen. Ik was best trots dat je met mij je 

lekenpraatje wilde oefenen. Dank voor jullie promotie tips en tricks. Stijn, Tamara, 

Rafli, Minouche, Femke, Josien, Leonie, Joost, en alle jonkies, jullie kunnen het ook!

Lieve verpleging, kraamverzorgenden, verloskundigen, polikliniek medewerksters 

en secretaresses in Veldhoven en Maastricht, excuses als ik met mijn hoofd 
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weer eens bij andere zaken was dan de kliniek. Dank voor alle kopjes koffie, 

geïnteresseerde praatjes en het aanhoren van mijn geklaag. Zonder jullie geen 

gynaecologie/verloskunde!

Beste stafleden en junior staf van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. 

Sorry voor mijn ‘ja maar…’, dank voor alle interesse in mijn vorderingen, en de 

plezierige sfeer op de werkvloer. Beste Janneke, het moment dat we per ongeluk 

ontdekten dat we zo ongeveer de helft van elkaars boekje gereviewed hadden 

blijft hilarisch!

Harold Verhoeve en Kimiko Broeze, mijn tuba-collega’s. Een tuba kan in Bes, C of Es 

gestemd staan, maar voor allen geldt dat je veel adem moet hebben. Dat hebben 

we wel gehad volgens mij, een lange adem. Dank voor jullie hulp bij het tuba 

project. 

Dr. L.G.M. Mulders, mijn mentor. Beste Leon, vanaf de zijlijn heb je mijn vorderingen 

steeds in de gaten gehouden en me achter de broek gezeten. Dank voor je 

relativeringsvermogen, je ‘draadje van Coppus’, en je soms heerlijk ontwapende 

aanpak als pragmatisch gynaecoloog. We lijken soms verdacht veel op elkaar. 

Beste staf voortplantingsgeneeskunde, beste staf Klinische Epidemiologie, beste 

collega onderzoekers uit het AMC. Hoewel vreemde eend in de bijt, heb ik me altijd 

ontzettend in jullie clubjes opgenomen gevoeld. Bij besprekingen, congressen in 

binnen- en buitenland werd ik direct in de AMC club opgenomen. Ontzettend 

veel dank daarvoor, het heeft me enorm goed gedaan. Wat wel betekent dat ik nu 

op nationale congressen vaak tijd tekort kom om iedereen te spreken. 

Lieve vrienden en vriendinnen, dank voor alle gezellige feesten, borrels en 

stapavonden, waardoor de geplande zondagochtend werken vaak alweer 

verloren ging. Hoewel de meesten van jullie weinig aanstalten maken om zelf te 

promoveren, zijn jullie erg goed in het wegnemen van alle promotiestress! Beste 

medemuzikanten, ik probeer weer wat vaker op de repetities te zijn!

Lieve familie en schoonfamilie, het is zo fijn om samen met jullie te zijn!

Mijn paranimfen, mr. Michiel Dankers en mr. drs. Jerom Coppus. Dank voor al jullie 
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relativerende opmerkingen en onuitputtelijke voorraad consumptiebonnen. Ook 

al hebben jullie geen kaas gegeten van geneeskunde, op juridisch vlak zijn jullie 

een kei. Wat na genoeg erosieve veranderingen dan weer dicht bij grind en zand 

komt….

Lonneke en Léonieke (mét streepje!), lieve tweelingzusjes. Wat gezellig dat jullie 

gewoon binnen komen vallen voor een glas sinas. En wat fijn dat ik jullie ‘broerke’ 

mag zijn! 

Jerom, beste broer, als spreken pudding zou zijn, was jij al lang gepromoveerd tot 

doctor Oetker.

Beste Sjaak, dank voor je fantastische dochter. Dank voor je nuchtere kijk op het 

leven. Wat is het ontzettend jammer dat Hanneke dit niet meer mee mag maken. 

Lieve mama, lieve papa, zonder jullie had ik dit alles niet gekund. Als je het talent 

hebt gekregen moet je het ook gebruiken was jullie motto. Dat heb ik geprobeerd. 

Ontzettend bedankt voor het altijd creëren van de mogelijkheden hiervoor. Pap, 

ook al heb je dat niet gewild, je was een behoorlijk vertragende factor bij het 

afronden van dit proefschrift… Wat zou je ontzettend trots geweest zou zijn. Ik 

ben trots dat ik 35 jaar na dato in jouw voetsporen treedt.

Lieve Elke. Wat ben jij een kanjer! Punt.

Yfke en Fiene, kleine droppies, papa gaat voorlezen! 
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