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Dankwoord

Dankwoord
Promotieonderzoek is in 4 jaar 267.209 letters schrijven om uiteindelijk één letter te 
verliezen. Het schrijven van een proefschrift en het doen van onderzoek was voor mij een 
zeer leerzame en bijzonder tijd. De afgelopen periode heb ik met veel plezier gewerkt 
aan mijn onderzoek. Een proefschrift schrijf je niet alleen, daarom wil ik iedereen die 
er aan heeft bijgedragen op deze plaats bedanken. Helaas kan ik hier niet iedereen 
persoonlijk bedanken, maar weet dat ik elke bijdrage, hoe groot of hoe klein dan ook, 
bijzonder heb gewaardeerd.

Beste promotoren, prof. dr. B.W.J. Mol, prof. dr. F. Van der Veen en co-promotor P.G.A. 
Hompes. Ik wil jullie bedanken voor de kans die jullie mij vier jaar geleden hebben 
geboden om promotie-onderzoek te doen onder jullie vleugels. Jullie interactie op de 
OFO-meetingen zorgde ervoor dat ik na iedere meeting weer een stap verder kon zetten.

Prof. dr. B.W.J. Mol. Beste Ben Willem, jouw enthousiasme en onvermoeibare werklust 
werkt aanstekelijk, al zal ik jouw tempo denk ik nooit kunnen bijhouden. Ik heb bewondering 
voor het feit dat je altijd de helicopterview blijft behouden bij de ontelbare projecten 
waar je bij betrokken bent. Ik wil je met name bedanken voor je steun bij de overstap naar 
Rotterdam. Ondanks je hoge werktempo blijf je oog houden voor wat werkelijk belangrijk 
is in het leven. Je hebt me ooit laten weten wat je het mooiste aan al je promoties vindt, 
namelijk dat de promovendus daar met haar familie aan haar zijde staat. Ik wens jou en je 
gezin heel veel geluk bij jullie nieuwe uitdaging Down Under.

Prof. dr. f. Van der Veen. Beste Fulco, ik beschouw me zeer gelukkig dat ik onder jou 
mag promoveren. Zoals veel promovendi al eerder genoemd hebben in hun dankwoord, 
kwamen stukken vaak met hoofdletters en in rood retour. Ik ken niemand die zo secuur de 
manuscripten doorspit. Je vond elke ‘trial’  in mijn manuscripten die mijn auto-correct in 
‘trail’ had veranderd. Je verliest nooit het klinische doel uit het oog en zorgde ervoor dat 
mijn stukken ondanks alle technische details leesbaar werden. Bedankt!

Dr. P.G.A. Hompes. Beste Peter, je zorgde altijd voor de vrolijke sociale noot en bracht de 
twee bovenstaande heren in balans tijdens OFO-meetingen. Je zorgde ervoor dat de kern 
waar het om ging, duidelijk werd. Bedankt voor je betrokkenheid bij mijn onderzoek.

De leden van de promotiecommissie; dr. M.G.W. Dijkgraaf, prof. dr. B.C.J.M. Fauser, prof. 
dr. C.B. Lambalk, prof dr. S. Repping, dr. M. van Wely en Prof. dr. J.L. Severens dank voor 
het beoordelen van mijn manuscript.

Alle co-auteurs van de manuscripten in dit proefschrift wil ik bedanken. Mede dankzij 
jullie heb ik dit boekje kunnen schrijven. 

Collega’s en onderzoekers van de Gynaecologie, verloskunde en CVV van het AMC. 
Inmiddels zijn we met teveel om alle namen nog te noemen, maar bij deze wil ik jullie 
bedanken voor de fijne en gezellige samenwerking. Ik wens jullie allemaal veel succes met 
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Addendum

het afronden van jullie onderzoek en/of afronden van jullie opleiding. Heel veel succes 
met jullie verdere loopbaan en tot het volgende Gynaecongres.

Ingrid en Marjan. Beste Ingrid, je had altijd een luisterend oor voor ons promovendi. Bedankt 
voor je hulp tijdens mijn onderzoek. Beste Marjan, we hebben voornamelijk telefonisch en 
e-mail contact gehad, maar heel erg bedankt voor je hulp bij de organisatie van mijn promotie.

Gynaecologen van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. (Opleiders H.S. The en J.H. 
Schagen van Leeuwen.) Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie mij hebben 
gegeven en dat ik bij jullie mijn eerste voetstappen in de Gynaecologie mocht zetten. Beste 
Bas Veersema, bedankt dat ik als jonge studente betrokken mocht zijn bij je Essure onderzoek. 

Gynaecologen van het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. In 2012 mocht ik bij jullie beginnen met 
de opleiding. Ik voel mij bevoorrecht dat ik hier mag worden opgeleid, een betere start van 
mijn opleiding had ik niet kunnen wensen. Ik hoop nog veel van jullie te kunnen leren. Bedankt 
voor de mogelijkheden die jullie mij hebben geboden om mijn proefschrift af te ronden.

Collega’s van het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Bedankt voor het warme welkom, het 
voelt elke keer als ik weer een stap over de drempel zet, als thuiskomen. 

Lieve paranimfen, lieve Kimiko en Marlous. Ongeveer anderhalf jaar geleden vervulden 
jullie ook een belangrijke rol, als mijn getuigen. Ik ben er trots op dat jullie nu weer naast 
me staan. Laten we proosten op nog veel meer, nog mooiere vriendschapsjaren!

Lieve Kimiko, mijn maatje uit het AMC. Samen promoveren, samen aan de opleiding 
begonnen en nu ook samen moeder, wie had dat gedacht. Jij begrijpt als geen ander hoe 
het voelt om je promotie te combineren met je opleiding en de laatste puntjes op te “i”  
te zetten tijdens je verlof. Bedankt voor je relativerende woorden en je luisterend oor. 
Nu hebben we allebei weer meer tijd voor onze etentjes en de wijntjes mogen inmiddels 
weer! Wanneer gaan we met onze mannen naar Champagne?

Lieve Marlous, met geen woorden kan ik beschrijven hoe blij ik ben dat jij nu naast me 
staat met je steeds groter wordende buik. We leerden elkaar kennen tijdens het maken 
van de almanak voor Geneeskunde. Sindsdien hebben we samen veel meegemaakt. Ik 
waardeer je oprechtheid, je gedrevenheid, je veelzijdigheid en elke keer als ik je spreek 
staan er weer nieuwe plannen op stapel. Waar haal je de energie toch vandaan? Ik geniet 
van onze etentjes, borrels en ik kijk uit naar alle mooie momenten die nog komen. 

Pieter bedankt voor je hulp met de vectorbestanden van mijn omslag.

Lieve vrienden en vriendinnen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de nooit aflatende 
support, gezellige borrels en etentjes. Ik voel me rijk met jullie om me heen!

Lieve Appie & Barbera, Martin & Pauline, Olivier, Felix en Thomas & Jos. Ik had het 
niet beter kunnen treffen met jullie als schoonfamilie. Ik geniet met volle teugen van 
alle etentjes, weekendjes weg en borrels. Bedankt voor jullie interesse en steun. Appie 
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Dankwoord

bedankt voor het kritisch bekijken van mijn Nederlandse samenvatting. Olivier en Felix, 
we gaan snel weer koekjes bakken en versieren!

Lieve Jan- Joris, wat ben ik trots op alles dat je hebt bereikt. Je bent toch echt de 
ondernemer van ons twee. Ik wens jou en Mirthe een prachtige toekomst.

Lieve Papa en mama, zonder jullie had ik hier niet gestaan. Bedankt voor jullie 
onvoorwaardelijke steun en liefde. Het is geweldig om jullie in de rol als trotse opa en 
oma te zien.

Lieve Simon & Hugo wat voel ik mij onbeschrijfelijk rijk met jullie om me heen. Woorden 
kunnen niet uitdrukken hoe blij en dankbaar ik ben met jullie in mijn leven. Mijn ‘werkstukje’ 
is af! Jullie zijn waarschijnlijk net zo blij zijn als ik, als de woorden ‘Hora est’ vallen. Ik kijk uit 
naar alle mooie avonturen die we samen nog gaan beleven. Ik hou van jullie! 
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