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DANKWOORD

Het is klaar, wat een opluchting! Dit boekje zou er niet zijn zonder hulp van velen. Een 

aantal mensen wil ik danken in het bijzonder:

Mijn promotor Prof. Dr. F. van der Veen, beste Fulco: jij was verantwoordelijk voor mijn 

eerste stap in het AMC (nadat je me eerst afgewezen had!). Ik dank je voor je rechtdoorzee 

en duidelijk zwart-witte begeleiding. Je hield me (naast vele andere zaken) grammaticaal op 

het rechte pad!

Mijn promotor Prof. Dr. B.W.J. Mol, beste Ben Willem: bij jou is mijn wetenschappelijke 

carrière opgestart. Toen je met het voorstel kwam voor de “Bedrust-studie” durfde ik niet 

te hopen dat we daarmee in de BMJ terecht zouden komen! Dank voor je visie, je 24-7 

begeleiding en al je (voor een voetballeek) niet te begrijpen voetbalmetaforen!

Mijn co-promotor Dr. M. van Wely, beste Madelon: Veel dank voor jou nuchtere en 

heldere begeleiding en visie op de zaken! Ik ben blij dat je me geholpen hebt niet in 

peppie-en-kokkie analyses te vervallen!

Mijn co-promotor Dr. P. Steures, beste Pieternel, Lieve Piet: Naast jou begeleiding, en 

wetenschappelijke ideeën delen wij iets dat al deze wetenschap ver te boven gaat. Ik kan 

me de dag nog herinneren als gister dat je in mijn oor fluisterde: “we staan hier nu met een 

half voetbalelftal bij elkaar!”. We hebben sindsdien een hoop meegemaakt maar ik ben 

ongelooflijk trots wanneer ik onze kroost zie!

De leden van de promotiecomissie: Prof. Dr. C.B. Lambalk, Prof. Dr. S. Repping, Dr. B.J. 

Cohlen, Prof. Dr. J.A. Land, Prof. Dr. J.L.H. Evers wil ik bedanken voor het beoordelen 

van het manuscript en het plaatsnemen in de commissie.

Beste gynaecologen (Mariëtte en Monique), IVF-artsen (Nino, Liesbeth, Moniek, 

Anna, Laura), verpleegkundigen (Brigit, Ragna, Juul, Lonneke, Hanny en Leonie) 

en embryologen (Sjoerd, Sebastiaan en Annemieke) van het Centrum Voor 

Voortplantingsgeneeskunde voor de supergezellige (!) samenwerking die ik met jullie heb 

gehad in de periode 2004-2008 en de inzet voor het behalen van mijn inclusies!

Dank aan alle gynaecologen, IVF-artsen en onderzoekers uit alle participerende centra in 

Nederland. 

Mijn mede-onderzoekers en collega’s: leed is gelukkig minder erg wanneer je het kan 

delen! Ik ben blij dat ik me nu eindelijk kan scharen onder de gepromoveerden!

proefschrift.indb   137 21-2-2013   16:14:36



138

Beste Mark-Hans Emanuel, Irene de Graaf, Astrid Vollebregt, Robert Hakvoort, 

Jan Lange, Jan Vonk, Dominique Boks en Dirk vt Hof; als co-assistent, oudste co, 

ANIOS én AIOS ligt het begin van mijn gynaecologische carrière bij jullie! In het Spaarne 

heb ik de liefde voor dit vak gevonden, veel dank voor de fijne samenwerking en prettige 

begeleiding. Tot snel weer!

Lieve Liesbeth en Moniek, IVF-jes van het eerste uur! Wat ontzettend fijn dat jullie deze 

dag naast mij staan. Ik heb ontzettend goede herinneringen aan onze tijd en sindsdien 

nooit meer zo hard gelachen om kaketoes en vlechten!

Lieve Lupus-Clan: Buum, buuv en de minibuums: Imre, Ruben, Boaz en Duco. Ik (wij) prijs 

(-zen) me (ons) gelukkig met de vriendschap en warmte van jullie gezin. Ik heb hele fijne 

herinneringen aan onze tijd aan het Rembrand Park en de fijne momenten die we nu ook 

nog regelmatig beleven!

Lieve Leen en T, ook een plekje voor mijn alleroudste lieve vriendinnetjes in dit proefschrift. 

Ik ben blij dat na al die jaren onze vriendschap nog steeds een feit is!

Lieve familie van Vuurden: Bert, Sophie, Vanessa en Jeroen. Dank voor jullie nooit 

aflatende interesse en hulp voor ons soms zo chaotische leven. Dank voor het zijn van lieve 

opa en oma en fijne oom en tante voor Madelief, Max en Gijs.

Lieve broertjes en zusjes Jesse, Thijs, Ellen en Hedwig, we vormen een bont maar 

gezellig en bijzonder gezin!

Lieve Jules, Annabel, Tess, Liss, Evy, Ryan, Vynce en Noah, dikke kus van tante Inge!

Lieve Bart, broertje van me en Hettie grote zus, fijn dat jullie zijn wie je bent, jammer dat 

papa en mama niet mee hebben kunnen maken waar we nu staan, ze zouden trots zijn!

Natuurlijk ook Sam en Bram, dank voor het geluk dat jullie mijn broer en zus brengen!

Lieve Geert en Marij, waar papa en mama de basis hebben gelegd, hebben jullie het op 

10 juni 1990 met ongelooflijk veel moed en kracht overgenomen. Daar ben ik jullie altijd 

dankbaar voor. Heel veel liefs.

Ten slotte: Lieve Dannis, fijne man, vaak vragen mensen aan mij hoe wij dit toch allemaal 

doen…meestal heb ik ook geen idee, maar volgens mij doen we het best goed samen, ik 

hou van je (en dat zou ik vaker moeten zeggen)!

Lieve Madelief, lieve Max en lieve Gijs: mijn trots en liefde voor jullie is oneindig!
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