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DANKWOORD

Net op tijd is ook op tijd! Zeer veel mensen hebben direct of indirect geholpen bij het tot 
stand komen van dit proefschrift. Ik ben allen zeer dankbaar. 

I thank all women and their partners from Sweden, the United States, United Kingdom and 
the Netherlands, who selflessly participated in the study. You were brave to participate 
when you felt vulnerable while losing your desired pregnancy, having surgery on short-term 
notice and concerns of not having a normal pregnancy again. 

Ik ben er trots op dat dit project een logisch gevolg was van eerdere promoties onder leiding 
van Fulco van der Veen op het gebied van extra uteriene graviditeit: Pim Ankum (1994), 
Petra Hajenius (1998), Ben Willem Mol (1998) en na een intermezzo nu in 2013 Norah van 
Mello en ikzelf. 

F. ook al gaf ik eerst niet thuis op een promotiebaan ‘op’ het CVV, dat moet ik nog in lengte 
der dagen horen. Ik kan mij de gesprekken uit 2003 nog goed herinneren, toen jij mij 
aansprak om de plannen voor een chirurgische EUG studie af te stoffen. Binnen een jaar 
of vijf moest dat zeker lukken. Ik heb je in die tijd wel wat grijzer zien worden, maar dat ligt 
natuurlijk aan de tijdspanne van de studie: het werden er namelijk tien. Ik zou het zo weer 
doen als ik nog eens tien van zulke leuke, leerzame jaren met je samen zou mogen werken.  
Fulco, ik ben je uiterst dankbaar en erkentelijk op de wijze waarop jij mij support levert. 
Afzender: F. Uiteindelijk blijkt, je kwam niet meer van mij af! (tijd voor multifocale glazen).

Ben Willem Mol. 
Ik ben je dankbaar, maar wat heb ik nachten slecht van je geslapen: zo staan we in elkaars 
telefoon, jij tussen mijn familieleden en ik tussen die van jou. Het “broekzakgesprek” 
kennen we dus en de grappige mails voor je neef Frank Mol voor die andere F. Mol werden 
zeer gewaardeerd. Je loopt voor de troepen uit en dat vind ik knap. Ik hoop dat ik ook mijn 
deeltje heb bijgedragen aan het joined succes en zal dit blijven doen. Ik herken je in het 
vurige betoog in BMJ 2-12-1882;2:1092. Tegenwoordig hebben we Twitter om de munitie af 
te vuren. Kom snel terug uit Australië, je weet waarom het ooit is gesticht. Ik ga je levendige 
discussies missen.

Petra Hajenius, lieve Petra. 
Jouw energieke drive is aanstekelijk! En je perfectionisme gelukkig ook want wie had ooit 
kunnen denken dat ik nog eens bevangen zou worden door dit virus (denk even aan de to 
do lijst die we opstelden voor de Zweedse research nurses in Trolhattan). Je oog voor detail 
heeft het oneindig veel beter gemaakt. Ook al dreef ik je af en toe gek met zo close op 
deadlines werken. Ik heb enorm veel van je geleerd als dokter en onderzoeker. Peter, Marit 
en Daphne: dank voor jullie geduld als Petra nog even een stukje moest reviseren in het 
ziekenhuis. Ons ‘even samenzitten’, ik ga het missen.
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Pim Ankum, beste Pim. “Elaborative nature of this trial”. Op de momenten dat het erom 
spande was je àla minute beschikbaar om de messen te slijpen voor de reply letters. De 
voorkant van je eigen proefschrift nu revisited. Bedankt voor je input en support. 

De leden van de promotie commissie Prof. dr. K.T. Barnhart, Prof. dr. M.A. Boermeester, Prof. 
dr. M.P.M. Burger, Prof. dr. T. D’Hooghe, Prof. dr. D. Timmerman en Prof. dr. C. B. Lambalk wil 
ik bedanken voor het beoordelen van het manuscript en het plaatsnemen in de commissie.

Norah van Mello, ‘partner in crime’. Lieve Norah, er kon er maar eentje bij en dat was jij. Erg 
fijn dat het samen zo gelukt is! Ons ‘huwelijk’ heeft twee proefschriften opgeleverd die nu 
samen wonen in een card board box (die nogal wat voeten in de aarde had!). Ik ben enorm 
trots dat we zo goed hebben samengewerkt en de taken hebben kunnen afwisselen. Nog 
een boekje?

Madelon van Wely. Promoveren kun je niet alleen. Je gaf mij het positieve gevoel dat je me 
in de smiezen hebt (en op het rechte wetenschapspad houdt). Madelon, je bent onmisbaar!

The Swedish team: Annika Strandell en Karin Strandell. Kvinnor i världen! Tack för din 
långsiktiga engagemang för studien. The rest of the Swedish team: thank you for your warm 
welcome during our visits: Lars Hogstrom, Ingmar Klinte, Jens “ectopic” Platz, Kerstin Nillson 
and your staff. 

The UK team with Davor Jurkovic, Jackie Ross, research fellows, nurses and secretaries of 
the AEPU of Kings College, London. Thank you for your participation in the trial and the kind 
support during my visits. I especially thank Katharina Schramm, research fellow, supervised 
by Davor for the great start up of the trial. 

The USA team: Tamer Yalcinkaya and Kurt Barnhart. We met for the first time at the ASRM in 
Atlanta where we arranged a meeting in the lobby of the Hilton. We, the ‘Dutch girls’, were 
too loud, too busy and too Dutch, but we had a good time. Tamer and Kurt, we acknowledge 
your effort to ask all these women for the trial especially in the USA with so many legislations 
and legal constraints. We will collaborate on future projects. I also thank the research nurses 
and fellows of Wake and Penn fertility for their assistance. 

ICT support via de Clinical Research Unit (CRU): de eerste studie website in het pre-
consortium tijdperk met webbased CRF’s. Rudy Scholten en Gerben Rienk Visser, bedankt 
voor het pionieren destijds.

Studenten: Erik Edelman en Carlijn Zietse. 
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Onderzoeksbureau van het consortium: Zelda van Dijk , Cynthia Crul, Maya Kruijt en 
Cornelieke van de Beek. Ook al was de ESEP studie een (pre) consortium studie, ik wil jullie 
hartelijk danken voor het plezierige contact. Maya, ik hoop dat je nog eindeloos voor ons 
werkt! Cornelieke bedankt voor je ZonMW gladstrijk acties.

Veel dank aan alle research medewerkers van het consortium en speciaal voor Birgit van der 
Goes, Corine Verhoeven en Edwin Lubbers voor de hulp bij het verzamelen de laatste data 
en het traceren van verhuisde patiënten. 

Alle AMC en consortiumonderzoekers. Het was een genoegen om met ieder van jullie samen 
te werken. Ik denk hierbij aan de lunchbesprekingen, consortiumdagen en congressen, maar 
ook dat je zonder iemand te kennen, zonder schroom direct naar de andere kant van het 
land (wereld?) kunt bellen om iets geregeld te krijgen. Ik heb er echt van kunnen profiteren. 
Dit was zeker duidelijk tijdens het afgelopen gynaecongres: in 45 minuten was iedereen op 
de hoogte van state of the art evaluatie onderzoek, een ongelofelijke goede prestatie. We 
moeten blijven samenwerken.

Team CVV: 
Fulco van der Veen, Monique Mochtar, Marriët Goddijn, Nino Tonch, Sarah Michon, Bas 
Mastenbroek, Annemiek de Melker, Alex Soufan (alias Aaltje D.), Sjoerd Repping, Andreas 
Meissner, Beatrix van Hattum en Laura Sluitman. Geen verzoek te gek, voor elk probleem 
(geen ei, geen zaad of een overstroming) een oplossing. Het is mooi werken met jullie op Q. 

IVF artsen (Laura van Loendersloot, Anna Musters, Femke Kop, Lotte van de Wijngaard, Merel 
van den Berg, Nadine van den Burg) en alle verpleegkundigen, administratief medewerkers 
en IVF laboranten, bedankt voor jullie support. 

Roommate Ans van Pelt. Wat een leuke kruisbestuiving tussen een gynaecoloog en 
stamcelbioloog. Ik ben zeer onder de indruk van de stroom Oio’s die je zo persoonlijk 
begeleidt! 

De staf van de vrouwenkliniek van het AMC voor de morele support. Ik hoop nog eindeloos 
voor de ‘40 min’ stafborrels te worden uitgenodigd. 

Lieve paranymfen: Annegien Mulder (the Australian connection) en Monique Mochtar (the 
Q connection). Ik ben trots om jullie op deze dag naast mij te hebben! 

Mama en Claire Morrison: de oppascentrale ‘wetenschappelijk nood’. Fijn dat jullie er altijd 
waren en ad hoc konden zijn. 
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Van delen wordt het meer. Lieve familie: als jullie vroegen wanneer HET klaar was en ik 
iets onverstaanbaars mompelde…..maar 30 Oktober it is! Lieve pap, mam (de enthousiaste 
toejuichers), Erik, Annemieke, Jody, Derek, Jan, Ineke, Thijs, Thomas, Suus, Fleur en lieve 
kindjes. Inmiddels ook vrijwel familie: Marijn, Menno, Lex, Christien: we vieren het in de 
‘Wallevis’ met vele biertjes en liters fristi. 

Lieve vriendinnen, klusje klaar, maar vergeleken met andere zaken is dit niet zo belangrijk. 
Door dik (een of tweeling) en dun (of bijna dun….). Neighbour Chantal, ‘ik ben fier op u!’. 

Lieve Mickey. Ik ben een enorme mazzelkont met jou en onze lieve dochters.

Lieve Stella en Eva, behalve jullie hebben ook (de eitjes waaruit ooit) jullie en onze (klein) 
kindjes komen, het ontstaan van dit boekje meegemaakt. Dat is een bijzonder gevoel! Ik 
kijk er naar uit jullie verder te zien opgroeien. Vanaf nu is mama’s computer geen verboden 
speelgoed meer en lezen we tot in lengte der dagen..... wie heeft er op mijn kop gepoept?


