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Allereerst wil ik de vrouwen bedanken die belangeloos hebben meegewerkt aan de 

onderzoeken. Het spreekt voor zich dat zonder hun deelname er geen proefschrift was 

geweest.

Fulco, door je rechtlijnigheid en ‘geen concessies’ attitude heb je ervoor gezorgd dat 

ik een onderzoeker ben geworden. Jij hebt me geleerd om een helder doel te hebben 

en ‘to the point’ te schrijven. Hiërarchie in de wetenschap bestaat niet volgens jou, 

daarom heerst er een open sfeer op het CVV en is alles mogelijk. Je snelle reactie, je 

creatieve denkvermogen en je ‘birds eye view’ zijn eigenschappen die ik hoop verder 

te ontwikkelen. Dank!

Lieve Mariëtte, jij hebt me echt onder je vleugels genomen. Voordat ik het wist was ik 

een onderdeel van het herhaalde miskraam team. Ik heb veel van je geleerd en ik ben je 

erg dankbaar voor je enorme betrokkenheid bij mijn proefschrift. Door jouw intensieve 

begeleiding hebben we dit proefschrift in stroom versnelling af kunnen maken!

Sjoerd, vanaf dag één wist ik: “Bij hem moet ik zijn”. Je bent echt een top wetenschapper, 

visionair en nog steeds helemaal in contact met het hier en nu. Jij hebt in de eerste 

dagen, toen er nog veel onduidelijk was, in mij geïnvesteerd. Dat zal ik nooit vergeten 

en ik denk dat je de juiste beslissing hebt genomen.

Lieve Monique, een super multi-tasker ben jij: van het verbouwen van het CVV tot een 

gynaecoloog die alleen maar mannen behandelt (TESE). Het stokje van de L-AGE heb ik 

van je overgenomen, door jouw inzet en betrokkenheid zijn de inclusies snel gedaan! 

Dank voor al je werk en je begeleiding.

Lieve Elies, De eindsprint is door jou ingezet en inspireerde mij. Jij hebt altijd tijd om 

met mij te sparren over ideeën van wetenschap tot privé. Je bent een warme, attente 

vriendin met een aanstekelijke schaterlach die ik nog heel vaak hoop te horen! Zo 

ontzettend fijn dat je naast me staat vandaag!

Lieve Laura, maatjes vanaf jouw eerste dag op het CVV! Zo ontzettend, onvergetelijk 

veel gelachen. Door jouw enorme intelligentie, vastberadenheid, en zelfvertrouwen 

weet ik zeker dat als ik bezwijk vandaag dat jij glansrijk mijn hele proefschrift zou 

kunnen verdedigen. Je bent een lieve vriendin en ik ben trots dat je vandaag naast me 

staat!

Lieve Lex en Em, wat ben ik blij dat jullie van Groningen naar Amsterdam zijn gekomen! 

Jullie zijn beiden de meest attente mensen die ik ooit ontmoet heb! Dank voor all the 
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good times in H4-240. Lex, wat een feest om met jou in het jaar te zitten, leuk om met 

jou dit mee te maken! Em, mijn RM vraagbaken en heerlijk dat ik na één gesprek met 

jou op de hoogte ben van alles en iedereen! Stef! Wat heb ik genoten van onze één-

tweetjes. Je onuitputtelijke positieve energie en humor maakten elke dag een feest. 

Lieve Norah, samen van T-onderwijs tot AIOS naar fertiliteits specialisten... Jouw rust, 

flexibiliteit en aanpakkers mentaliteit zijn aanstekelijk!

Marsha, Menkie, Arianne, Wouter, Inge, Moniek, Sebastiaan, Liesbeth v L, Liesbeth 

V, Noortje, Marjet, Femke M, Femke K, Femke M, Mohammed, Hooman, Bita, Lobke, 

Marleen, Katrien, Margreet, Evelien, Jelle, Marloes, Sophie, Rosa, Floortje, Fleur, 

Maureen, Emily onderzoekers van de eerste tot de laatste dag, dank voor al jullie 

gezelligheid en tips&tricks!

Thea en Mojca beiden heel veel dank voor al jullie zichtbare en onzichtbare werk! En 

voor jullie betrokkenheid en interesse!

Lieve Collega’s van het OLVG, alle verpleegkundigen, verloskundigen, secretaresses, 

arts-assistenten en gynaecologen vanaf dag één voel ik me OLVG-er en heel erg 

welkom. Dank voor jullie interesse in mijn onderzoek en de inclusies! Dick, dank voor 

your famous words: “Het heet niet voor niets een proefschrift” Die woorden hebben 

me door de laatste maanden heen gesleept!

Lieve Nino, you are the one and only “doctor Feel Good”! Ik heb heel veel van je geleerd 

en nog meer met je gelachen. Zonder jou geen CVV. Fijn dat je ook een “nieuwe Nino” 

voor me hebt geregeld in het OLVG!!

Team CVV: Juliette, Brigitte, Manon, Leonie, Lonneke, Ragna, José, Tessa, Sara en 

Germine jullie maken het CVV zo een warme persoonlijke omgeving. Ik heb me altijd 

heel welkom en gewaardeerd gevoeld door jullie. Keep up the good work: jullie maken 

het verschil!

Lieve Jolan, Jorien, Naan, Lisette, Peike, Val, Jamie, Lou, Annelies, Roos, Dana, Vanessa, 

Soof, Vanesse, Floor, Allison, Armand, Machteld, Bob, Michiel, Otto en Quinten dank 

voor jullie luisterend oor, interesse en afleiding! Lieve Jolan, jij bent altijd de eerste die 

ik bel voor ruggespraak en advies. Ik waarder je sterke relativeringsvermogen en je 

gave om te luisteren.
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Lieve Ruud, Cisca, Simone en Dagmar vanaf het eerste begin waren jullie betrokken 

mijn promotie onderzoek. Cis het was erg fijn om in het begin met jou over mijn 

onderwerpen te discussiëren.

Lieve Reinier, Marieke, Joce en Ewout, thanks for the support! Lieve Reinier en Joce het 

is zo ontnuchterend om twee niet medische siblings te hebben, daardoor blijf je met je 

beide benen op de grond. Jullie zijn naast familie ook vrienden waar ik alles mee kan 

delen en de enigen die mijn dutch-english moeiteloos verstaan en spreken.

Dear Grandma en Grandpa, first of all thank you so much for sending your daughter 

to the Netherlands. You two are very dear to me, thank you for always making me feel 

special.

Lieve Mamma en Pappa. ‘Musters-en kunnen… ALLES!!’ en ‘Always be honest en kind’. 

Wat heb ik het getroffen met jullie! Gedurende mijn hele leven staan jullie altijd als 

twee enthousiastelingen mij toe te juichen. There is no problem too big or too small. Ik 

hoop dat ik later ook zo op mijn gezin kan terug kijken!

Lieve Jesper en Victoria, woorden kunnen niet uitdrukken hoe blij en dankbaar ik ben 

dat jullie in mijn leven zijn! Jep eigenlijk is dit boek ook aan jou te danken! Dank voor je 

hulp, geduld, suggesties en alle uren dat je naar ‘proef’ praatjes heb geluisterd. Soms 

vraag ik me af of ik niet de gelukkigste vrouw in de wereld ben met jullie bij me.




