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Alleen had ik dit proefschrift nooit kunnen maken, velen hebben er aan bijgedragen. Iedereen die 
hieraan bijgedragen heeft wil ik graag bedanken, ik hoop dat ik hierbij niemand vergeet! 

Allereerst wil ik natuurlijk alle vrouwen bedanken die hebben deelgenomen aan deze, soms toch 
zeer intensieve en belastende, studies. Zonder jullie was er geen proefschrift geweest.

De leden van de promotie commissie: Prof dr W.A. Bemelman, Dr S. Both, Dr H.W. van Lunsen, 
Dr T.M. de Reijke, Prof dr D. de Ridder, Prof dr R.J.P.M. Scholten, Prof dr M.E. Vierhout, wil ik 
bedanken dat zij zitting hebben willen nemen in mijn promotie commissie en hiermee de moeite 
hebben genomen om mij te helpen bij de afronding van dit project.

Mijn promotor Prof Dr MPM Burger en compromotoren Dr JPWR Roovers en Dr ET Laan.

Beste Matthé, dank dat u mij de mogelijkheid heeft gegeven om te komen promoveren aan het 
AMC. Ieder artikel werd door u altijd nog even grondig onder de loep genomen, maar iedere 
afspraak startte en eindigde vrijwel altijd met nog even een gezellig praatje over de  bollen en 
tulpen.

Jan-Paul, ik kan jou nooit genoeg bedanken voor de kansen die jij mij hebt geboden. Zonder jou 
had dit proefschrift nooit bestaan en was ik waarschijnlijk nooit als promovendus naar het AMC 
gekomen. Niet alleen op het gebied van de wetenschap heb jij mij ontzettend veel geleerd, ook 
het vakgebied urogynaecologie heb jij voor mij tot een zeer interessant en uitdagend vakgebied 
gemaakt. Ik heb enorm veel bewondering voor je enthousiasme en tomeloze ambitie. Ik snap 
niet hoe je het volhoud maar ik ben heel blij dat ik in ieder geval onderdeel uit mocht maken van 
je onderzoeksteam! 
Ellen, jij was de perfecte tegenhanger voor Jan-Paul zijn (en mijn) snelle denken. Ik heb genoten 
van onze afspraken en gedachten wisselingen over onderzoek en over seksuologie in zijn 
algemeenheid. Soms frustrerend, maar uiteindelijk ontzettend leerzaam, was het om te merken 
hoeveel verschil er zit tussen het schrijven van psyhcologen en dokters. Maar uiteindelijk is 
het volgens mij redelijk gelukt om daarin dan toch een goede middenweg te vinden. Ik wil je 
enorm bedanken voor alle tijd die jij hebt gestoken in het reviseren van mijn artikelen en ter tafel 
brengen van nieuwe discussie punten waar ik als dokter toch echt niet over na had gedacht. Ik 
hoop dan ook dat ik n de toekomst nog iets voor je terug kan doen!

Mijn paranimfen Linda Hooijschuur en Menke Hazewinkel.
Lin, Muts, na 6 jaar middelbare school en 6 jaar Geneeskunde studeren samen ben en blijf jij nog 
altijd mijn beste vriendin. Ik ben dan ook heel blij dat jij op deze, voor mij zeer belangrijke dag, 
naast mij wilt staan. Dank voor alle peptalks en mogelijkheden om even uit te razen. En daarbij 
natuurlijk voor de vele avonden uitgaan, Rock Werchter, kermis, festivalletjes enzovoorts, waar 
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je me met veel moeite mee naar toe kreeg, maar waarmee je me altijd wist af te leiden van alle 
stress van het onderzoek. Thanks! Nu komen er betere tijden en gaan we echt weer wat vaker 
afspreken en nu met drank!

Menke, vanaf mijn komst in het AMC kon ik altijd met al mijn vragen bij jou terecht. Heerlijk om 
een vriendelijke, toegankelijke voorganger te hebben bij onze drukke copromotor. Jij hebt me 
heel veel geleerd over het doen van onderzoek en over de bekkenbodem, maar ook over hoe 
je een congres zo gezellig mogelijk kan maken! Ik heb in ieder geval genoten van Como, Madrid 
en Lissabon! Dank je wel dat je ondanks je eigen promotie op korte termijn toch mijn paranimf 
wilde zijn.

Verpleegkundigen en poliassistenten van de poli gynaecologie in het AMC. Dank jullie wel voor 
het denken aan mijn studie en voor de mogelijkheid om altijd even een kamer te gebruiken voor 
een studie patiënte die tussendoor kwam.

Al het personeel van Alant Vrouw Amsterdam, maar in het bijzonder: Johanna, Saskia, Angelique, 
Nicole en Lara. Dank jullie wel voor alle steun in moeilijke tijden, alle praatjes tussendoor en 
natuurlijk de gezellige borrels. Jullie hebben mij niet alleen ontzettend veel geleerd over de 
bekkenbodem maar vooral ook een ontzettend leuke werkplek gegeven. Zonder jullie had mijn 
Alant tijd nooit zo geslaagd geweest!

Mijn bekkenbodem maatjes: Menke, Femke, Maaike, Susanne, dank voor jullie gezelligheid 
tijdens de congressen en symposia en natuurlijk voor het aanhoren en meeleven tijdens de 
goede en slechte tijden. Fem, Maaik en Susan jullie moment komt ook zeker nog!

Frank en Robert, bedankt dat ik mee heb mogen werken aan jullie proefschriften. Jullie zijn me 
inmiddels allebei al voorgegaan in de afronding. Ondanks jullie drukke thuissituatie en werk 
was er altijd tijd om te brainstormen over jullie projecten. Ik heb genoten van het meedenken 
over jullie onderwerpen en heb veel bewondering voor de manier waarop jullie het af hebben 
gemaakt!

De onderzoekers van het AMC, we begonnen met een klein ploegje maar het werd al heel snel 
een enorme ploeg. Namen zal ik dan ook maar achterwege laten om niemand te vergeten, maar 
iedereen ontzettend bedankt voor de gezelligheid en hulp tijdens het werken aan dit proefschrift.

Mijn lieve collega’s in het MCA, dank voor jullie begrip en hulp om, ondanks de drukte, toch nog 
voldoende tijd vrij te krijgen voor het afronden van dit proefschrift. Ben ik eindelijk bij het einde 
en hopelijk dus wat minder gestrest laat ik jullie alleen, sorry…..

Wagemaker Flowers B.V. bedankt voor het beschikbaar stellen van de computer, printer, scan 
en fax en heerlijke werkruimte met ‘uitzicht’! Jullie begrepen er natuurlijk niets van dat ik hele 
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dagen bij jullie achter de computer kwam zitten, maar dit waren voor mij echt vaak de meest 
productieve dagen! Nu kunnen jullie eindelijk zien waar ik al die tijd dan toch mee bezig was.

Natuurlijk al mijn vrienden, dank dat jullie ondanks mijn gebrek aan tijd toch mijn vrienden zijn 
gebleven! In het bijzonder wil ik nog even een aantal mensen bedanken. 
Wouter, Marieke, Mara en Marije, dank jullie wel voor de gezelligheid op weg naar en terug van 
het AMC en Alant. Reistijd is op deze manier helemaal niet erg!
Petra, bedankt voor het maken van de kaft en het helpen bij de lay-out! Je hulp kwam precies op 
het goede moment!
Mel, Rian, Imelda, Babet en Hijko, mijn tennismaatjes, dank dat jullie nog steeds met mij wilden 
spelen. De competitie en toernooitjes vormden een heerlijke afleiding van mijn proefschrift.
De Rock Werchter gangers, 4 dagen per jaar alleen maar kamperen en muziek luisteren is toch 
wel heerlijk!
Mijn maatjes uit het Lucas, Moniek en Kimiko, dank voor de gezellige etentjes en goede adviezen!
Loes en Merel, lekker onbeperkt over geneeskunde kletsen! Onvoorstelbaar dat jullie nu allebei 
al huisarts zijn.
Bianca en Danielle, nu kom ik eindelijk jullie kleintjes weer eens bewonderen en Sigrid die 
tennisdate gaat er nu echt van komen!
Marieke, wat kan gezellig kletsen in de jacuzzi toch ontspannend werken!
Buurman Bjorn, nu hoef je niet meer steeds op mijn mannetje te passen en kom ik echt weer 
eens mee een biertje doen!

Lieve familie, Pap, Mam, Annemiek en Simone. Dank voor jullie begrip voor mijn beperkte 
bezoeken en jullie luisterend oor als ik dan toch eens langs kwam. Niets is heerlijker dan te 
weten dat er altijd mensen zijn die in je geloven en je zullen blijven steunen wat er ook gebeurd!

Als laatste en meest belangrijke natuurlijk, mijn vriend Jeffrey. Jef, zonder jouw steun had ik 
dit nooit afgemaakt. Al je heerlijk nuchtere adviezen en rechtlijnige antwoorden hebben mij 
geholpen om te relativeren. Gelukkig had jij het ook heel druk met het opzetten van het nieuwe 
bedrijf en had je daarom heel veel begrip voor alle tijd die ik in mijn werk stopte. De laatste 
maanden begon de balans wel een beetje door te slaan, maar ik beloof je, nu komen er echt 
betere tijden! Nu wordt het weer fijn om mijn vriendje te zijn!

 




