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Weer zo’n proefschrift waarvan iedereen dacht, waaronder ikzelf, dat 
het er nooit meer van zou komen. Dat het toch is gelukt, heb ik aan veel mensen 
te danken.

Mijn promotor Prof.dr. F.van der Veen en mijn copromotoren Prof. dr. 
S.Repping en Prof. dr. B.W. Mol.

Ja, de totstandkoming van dit proefschrift nam zoveel tijd in beslag dat 
mijn co-promotoren inmiddels ook hoogleraar zijn geworden.

Fulco, mijn drijvende kracht achter dit proefschrift. Jouw geblafte 
“Weert!”, door vele congres- en feestzalen deed mij telkens sidderen en 
beterschap beloven. Deze militaire aanpak heeft gewerkt. Het is net als een 
Hollandse missie in Afghanistan, traag maar uiteindelijk heeft het toch tot kleine 
niet wereldveroverende, overwinningen geleid. Toen wij 11 jaar geleden met dit 
project begonnen om de mannelijke subfertiliteit beter in kaart te brengen met 
handvaten voor de kliniek, hadden wij ambitieuze plannen. Sommige plannen 
moesten wij helaas door onvoorziene omstandigheden, wat bij schaven. Naast 
al je eigenaardigheden zijn je scherpte en humor vaak geniaal. Ik ben er trots 
op, één van jouw harem te zijn geweest (die paar verloren mannen even 
buiten beschouwing gelaten) en zal met genoegen het gouden spermatozoön 
opspelden! 

Sjoerd, de sperma man. Jouw strakke organisatie van het spermalab, in 
opvolging van Jan de Vries heeft ertoe geleid dat alle data vanuit jullie afdeling 
veel vollediger waren dan de data uit de rommelige statusvoeringen van de 
dokters. Daar kunnen ze nog wat van leren. Jouw brede visie, die ook het 
belang voor de kliniek nooit uit het oog verloor, heeft mij veel kostbare input 
gegeven. En natuurlijk als vriend, samen met Etelka eten komen maken in ons 
huis, toen wij minder mobiel waren, met de groente van de groentenjuwelier uit 
de Utrechtsestraat. Dat zijn van die dingen die je niet meer vergeet.

2011-11 Weert BW.indd   152 06-12-11   14:28



153

Dankwoord

Ben Willem, hoewel ik officieus jouw eerste promovendus was, hebben 
er al velen eerder hun boekje mede onder jouw naam, afgemaakt. Na ons eerste 
contact, ging jouw carrière in een stroomversnelling, hoewel dat verder weinig 
met elkaar te maken had. Jij publiceert sneller, dan ik kan denken! Ondertussen 
heb jij er wel voor gezorgd dat uit mijn met bloed-zweet-en tranen gewrochte 
retrospectieve dataset, harde conclusies konden worden getrokken. Jouw 
gebundelde talenten als epidemioloog en gynaecoloog waren onmisbaar voor 
de totstandkoming van dit proefschrift.

Alle medewerkers van het spermalab wil ik bedanken, omdat door hun 
minutieuze verslaglegging, veel data voor mij makkelijker te traceren waren. De 
extra opmerkingen in de kantlijn, zoals zoek-ICSI, enkele dode spermatozoa in 
de makler of sediment……waren voor mij van groot belang.

Zonder mijn mede onderzoekers, Pieternel, Liesbeth, Marianne, Judith, 
Etelka, Neriman, Madelon, Sebastiaan, Jan Willem, Wouter W, Wouter H, 
Maarten, Christianne, Petra, Henrike, Karlijn, Maureen, Moira, Saskia, Marja, 
Wessel, zou ik nooit de geheimen van SPSS hebben weten te doorgronden. Elke 
keer dat ik weer een voltooid proefschrift van jullie onder ogen kreeg, raakte 
ik toch enigszins gefrustreerd maar dat werkte meestal ook weer motiverend.

Mijn collega-assistenten, gynaecologen, verloskundigen en verpleeg-
kundigen in het AMC en het Spaarne ziekenhuis hebben ook altijd geïnteresseerd 
geïnformeerd naar de vorderingen van mijn proefschrift en waar mogelijk een en 
ander gefaciliteerd. Ik heb een buitengewone opleidingstijd gehad, waarbinnen 
ik graag had willen promoveren.

Mijn maatschap gynaecologie in het Medisch Centrum Alkmaar. Lieve 
Frank, Yvonne, Piet, Albert, Steven, Marion, Carolien, Joke, Cecile en Annelies, 
met ondersteuning van onze Marianne, ik vind het fantastisch deel uit te mogen 
maken van zo’n ambitieuze en toch warme werkomgeving. De patiënt staat 
altijd centraal, en als het nodig is, zijn jullie er ook voor je collega’s zoals ik aan 
den lijve heb ondervonden. Yvonne, mijn ferti-maatje, jij hebt altijd met nadruk 
oog gehad voor de tijd en motivatie die ik nodig had om dit boekje af te maken.
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Ook de arts-assistenten, verloskundigen, verpleegkundigen, dokters’ 
assistentes en secretaresses in het Medisch Centrum Alkmaar zijn mij zeer 
dierbaar.

In deze Jeanette, mijn poli-assistente, in het bijzonder. Die stoicijns al 
mijn patiënten te woord staat en mijn poli vlekkeloos organiseert.

Alle vrienden en familie, altijd geïnteresseerd, hoewel alle afspraken ver 
van te voren moeten worden gepland en wij elkaar allemaal niet zo vaak zien 
als wij zouden willen.

Juutje, jij moest mijn paranymf worden, omdat ik met jou alle facetten 
van het dokters bestaan heb beleefd. Tijdens onze avondjes in Gare De L’Est, als 
wij eigenlijk moesten sporten, name wij het leven, het werken en de liefde door 
en kwamen altijd tot de conclusie dat het met ons wel goed zou komen. En dat 
is gelukkig uiteindelijk voor jou in het laatste ook gebeurd!

Lieve Geert, mijn broer en maatje. Tijdens onze studietijd al vele tripjes 
naar Delft, opruimen in jouw ranzige huizen en naar feestjes met je clubgenoten. 
Jij bent vanuit onze academische familie het zakenleven ingestapt, maar niet 
minder geïnteresseerd in de wereld om je heen. Ik hoop ook weer in jullie 
nieuwe huis veel aan te waaien en te ouwehoeren over de goede dingen in het 
leven, terwijl de kinderen met zijn allen het huis afbreken. 

De familie Bauer: Marjan, Alex en “Kissie”, altijd bereid in te springen in 
tijden van chaos. De oppasdagen en nu het halen en brengen naar school. Het 
organiseren van ons huishouden, en het bijstaan met raad en daad. Zonder jullie 
zou het leven als dokter met een drukke man en twee kleintjes een stuk minder 
soepel verlopen. 

Mijn schoonouders van Rijn waren ook altijd weer bereid de opvang van 
de kinderen te verzorgen, als het aan hen lag, mocht dat wel een hele week.

Mijn ouders, Luuk en Chris, altijd dichtbij. Altijd bereid de kinderen op 
te vangen, door weer en wind mee naar buiten te sleuren zodat ik achter de 
computer kon blijven werken. Helpen met software te bestellen, met Engelse 
zinsconstructies en te motiveren weer achter mijn computer te duiken. Pap, jij 
was soms nog drijvender dan Fulco en dat wil wat zeggen! 
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Ach ja, mijn kleine mannetjes, Mats en Derek. Jullie hebben mij het leven 
niet eenvoudiger gemaakt. In mijn kraamtijd, toen jullie verzorgd werden op de 
neonatologie heb ik tussen het kolven door nog wel twee artikelen kunnen 
publiceren, maar daarna is er een tijd grote radiostilte geweest. Jullie zijn zeker 
een verrijking van ons leven, en als jullie oud genoeg zijn, misschien ook trots 
op jullie mamma.

Simon, zo’n man als jij heeft niemand. Je hebt zonder enig morren alles 
thuis geregeld als dat nodig was. Last minute veranderingen in ons schema 
worden geaccepteerd. Ondertussen blijf je ook nog tijd vinden je eigen dingen 
doen, naast deze belastende echtgenote en je werk. Je steunt mij in bijna 
alles wat ik doe, behalve als ik weer eens thuis kom met een paar te dure, 
onpraktische schoenen. En als ik dan gepijnigd en rood bezweet thuiskom van 
een rondje rennen, vind jij mij gelukkig nog steeds aantrekkelijk! Wij gaan nog 
heel veel leuke dingen doen samen.
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