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DANKWOORD 

Ik wil vele mensen van harte danken voor hun bijdrage aan mijn 
groeiproces. Dit proefschrift is geen einde of doel op zich, maar het begin 
van een volgend avontuur met nieuwe uitdagingen. Rust roest… 
Ik dank de Rector Magnificus Professor dr. D.C. Van den Boom, de 
decaan, Professor dr. M.M. Levi en Professor dr. W.M. Wiersinga om mij 
toe te laten tot de promotie aan de Faculteit der Geneeskunde van de 
Universiteit van Amsterdam. 
Welgemeende dank aan de leden van de promotiecommissie Professor dr. 
Fulco van der Veen, Professor dr. Patrick M.M. Bossuyt, Professor dr. 
Petra de Sutter, dr. W.M. Ankum en dr. Anne Timmermans. 
Oprechte dank aan Professor dr. Frans André Van Assche, al mijn 
Professoren-opleiders en collega’s assistenten tijdens mijn opleiding tot 
specialist aan de KU Leuven. Bijzondere dank aan Professor dr. Myriam 
Hanssens: je zette niet alleen onze zoon gezond en wel op de wereld maar 
je gaf mij een gouden raad mee op de voorpagina van een boek over 
prostaglandines. Sarwana  Nuradi, mijn eerste collega in ‘donkere’ tijden, 
jij wordt speciaal vernoemd. Professor Kamiel van den Berghe (†), mijn 
eerste mentor, een groot man met een warm hart en een grote integriteit: je 
afscheid was veel te vroeg. Jos Caudron (†) en Lieven Londers (†): jullie 
waren inspirerende voorbeelden. 
I thank Professor Emeritus dr. John A. Collins from the Mc Master 
University, Hamilton, Ontario, Canada and Professor Emeritus dr. Victor 
Gomel, the University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, 
Canada for their advice on their areas of expertise and their wisdom: EBM 
and methodology (John) and reproductive surgery (Victor). I was blessed 
that our ways have crossed. Professor dr. Marc Keirse, presently School of 
Medicine at Flinders University, Adelaide, Southern Australia. Thank you 
for the inspiring Francqui Chair lectures on EBM and for being honest. I 
tore up the draft of my manuscript as suggested, rewrote it and it got 
accepted. Your advice has proven to be effective beyond chance. 
I thank Professor dr. Jan J. Brosens, Biomedical Research Unit in 
Reproductive Health, University of Warwick, Coventry, United Kingdom 
for assistance concerning the ‘black box’ of implantation of the human 
embryo. 
Dank aan Bert Aertgeerts, Filip Cools, Dirk Ramaekers, Trudy Bekkering, 
Stijn Van de Velde, Patrick Haentjens, Manu Simons, Hans van Brabandt, 
Patrick van Krunkelsven, Bart Geurden, Jef Adriaensens, Martine 
Goossens, Elizabeth Bosselaers en mijn overige collega’s en vrienden van 
CEBAM aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde te 
Leuven. Dank aan Professor dr. Walter Sermeus, Centrum voor 
Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap te Leuven. 
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Many thanks to Professor dr. Cindy Farquhar, Auckland, New Zealand, 
coordinating editor of the Cochrane Menstrual Disorders and Subfertility 
Group: writing a Cochrane systematic review is indeed not for the faint 
hearted! Many thanks to Ms. Helen Nagels, managing editor and Ms. 
Marion Showell, trials search coordinator at Auckland, New Zealand. 
James Duffy, Khalid Khan, Jane Daniels, Harry Siristatidis, Artin 
Ternamian, Costas Panayotidis, Siladitya Bhattacharya, Stephan Gordts, 
Rudi Campo, Patrick Puttemans, Siegfried Heylen, Ivo Brosens, Tarek El-
Toukhy, Mark Possover, Arnaud Wattiez, Philippe Koninckx,.... Your 
impact upon my career as friends, researchers and colleagues is ever 
lasting. 
Paul Vermylen (†), Marcel De Bruyn, Jean Pierre Van Boxelaer, Philippe 
Delattin, Carine De Rop, Els Dufraimont, Els Lannoey, Jan Baekelandt, 
Sofie Pelckmans, Lore Lannoo en Nele Roggen, de collega’s van mijn 
maatschap. Dit was nooit mogelijk geweest zonder jullie begrip. Dank aan 
al onze assistenten in opleiding voor de jarenlange intellectuele 
kruisbestuiving. 
Dank aan Renilde Bastaens en alle Imelda vroedvrouwen, aan Monique 
Van Hiel en het OK team, aan Marleen van Dessel en de verpleging van 
Heelkunde 5. Dank aan de directie en de hele medische staf van 
Imeldaziekenhuis. Dank aan alle collega’s klinische biologie in het 
bijzonder voor ons bondgenootschap in het Zorgprogramma A 
Reproductieve Geneeskunde. 
Dank aan Sofie en Christel De Wit, Sarah Collin, Petra Praet, Marleen 
Parisis, Krista Grootaert, Katja Reyniers en Nicole Saenen voor 
secretariële ondersteuning in Vlaanderen. Cootje Kusters, Helene Boeren, 
Shirley Abels, Marjan du Prie, Ellis Hanko en Bettina Batista voor de 
Nederlandse ondersteuning.  
Dank aan alle bestuursleden en collega’s van de Vlaamse Vereniging voor 
Obstetrie en Gynaecologie: Prof. dr. Ignace Vergote, dr. Johan van 
Wiemeersch, dr. Geert Debruyne, Prof. dr. Willem Ombelet, dr. Piet 
Hinoul, Prof. dr. Jan Gerris, Prof. dr. Steven Weyers, Prof. dr. Jean 
Jacques Amy, Prof. dr. Marc Dhont, Prof. Dr. Marleen Temmerman, dr. 
Bart Bollen, dr. Koen Traen, dr. Guy Orye, dr. Dirk Smet, Prof. dr. Michel 
Degueldre, Prof. dr. Herman Tournaye, dr. Guy Verhulst, dr. Luc 
Debaene, dr Benoit Rombaut, dr. Geert Page, dr. Herwig Trappeniers, dr. 
Geert Vlaemynck, Prof. dr. Eric De Jonghe, Prof. dr. Yves Jacquemyn, 
Prof. dr. Paul Defoort, Prof. dr. Paul Devroey, Prof. dr. Patrick Neven, dr. 
Patrick Berteloot, Prof. dr. Jan Deprest, Prof. dr. Dirk Timmerman, Prof. 
dr. Herman Depypere, dr. Greet Mestdagh, dr. Geertrui Meganck, dr. 
Willem Verpoest… en zovele anderen. Ik heb enige schroom om de lange 
lijst verder af te gaan uit vrees om iemand te vergeten. Bijzondere dank 
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aan de sterke VVOG vrouwen: Mireille Merckx, Carine De Rop, Diane 
De Neubourg, Carla Tommassetti, Elke Sleurs, Anke Thaens en Anne 
Loccufier.  
Dank aan ‘the Dutch connection’: Hans Brölmann, Erika Bakkum, Frank 
Willem Jansen, Andreas Thurkow, Marlies Bongers, Matthé Burger, Ben 
Cohlen, Bas Veersema, Judith Huirne, Peggy Geomini, Petra Hajenius, 
Evert Slager, Hans Emmanuel, Minouche van Rumste… Niets is toeval, 
het is ook door en voor jullie dat ik in Nederland kom promoveren.  
Dank aan Professor dr. Jan Deprest, Professor dr. Stephan Gordts, 
Professor dr. Steven Weyers, Professor dr. Frederic Amant en dr. Thierry 
Van den Bosch: het is fijn met en onder jullie te mogen werken als 
associate editor van Gynaecological Surgery.  
Professor dr. Bruno Van Herendael en Professor dr. Thomas D’Hooghe: 
jullie plaats in dit project is heel bijzonder. Bruno, zonder jouw aanbod 
om mee cursus te komen geven bij het ETCA had ik wellicht nooit de 
reviews over hysteroscopie geschreven. Je cruciale rol in dit proefschrift 
kan dan ook nooit genoeg worden benadrukt. Beste Tom, dank om mijn 
hand vast te willen houden bij mijn eerste stapjes in een ondertussen uit de 
hand gelopen hobby, het schrijven van wetenschappelijke publicaties. Jij 
staat steeds op de laatste plaats, althans van de auteurslijst van mijn 
belangrijkste publicaties: ingewijden weten echter heel goed wat dit 
inhoudt… 
Professor dr. Frank Broekmans en dr. Jenneke Cornelia ‘Cochrane’ 
Kasius. Beste Frank en Jenneke, het was een eer om onder jullie vleugels 
te mogen promoveren. Jullie zijn nu ‘gepromoveerd’ van mijn vaste 
Cochrane coauteurs naar mijn (co)-promotors. Ik wens jullie hiervoor te 
feliciteren. Een consistent robuuste vriendschap is echt wel het minste wat 
ik jullie terug kan geven.  
Beste Ben Willem, jij doet je familienaam alle eer aan. Ik kan mij 
namelijk niet meer herinneren waar en wanneer onze wegen elkaar hebben 
gekruist. Je invloed blijft echter duidelijk tastbaar. Dank om mij om te 
toveren van een grijze muis via een kritisch denkende promovendus naar 
een zelfzekere Cochrane auteur. Dank om mij, de Nestor van al je 
promovendi, steeds door dik en dun te willen verdedigen. Je bent een 
intellectuele reus met een onwrikbaar geloof in de waarde van een 
wetenschappelijk onderbouwde praktijkvoering omdat dit in het belang is 
van onze patiënten. Dank voor de geboden kansen. 
Ik besluit met de essentie van mijn zijn. Ik bedank mijn vader Herman 
Bosteels, mijn moeder Maria De Mulder (†) die ons vorig jaar te vroeg 
heeft verlaten en mijn zus Kathleen. Jullie waren samen dat warme nest 
waar ik alle kansen kreeg om mij te ontplooien. Bijzondere dank aan mijn 
grootmoeder Johanna Vinck (†), een intelligente vrouw die niet de kans 
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heeft gekregen om verder te studeren. Jij hebt je kleine jongen steeds het 
juiste advies willen geven. Wim en Patricia, Kristien en Benoni, onze 
kleine ‘circle of trust’: jullie lief en leed is ook het onze en dat blijft zo. 
Dank aan de CEO van de familie, Trinette Pots, mijn schoonmoeder, een 
heel bijzondere vrouw die het werk thuis heel wat lichter maakt. Resten 
nog mijn twee oogappels. Chantal, je bent een ‘bangelijk’ echte 
geestesgenoot naast een uitzonderlijke arts en een gedreven 
topwetenschapper. Ik hoop nog lang samen met jou onderweg te zijn om 
creatief te blijven zowel professioneel als persoonlijk. Jeff, mijn zoon, 
mijn grootste en meest waarachtige ‘werkstuk’, van alles en iedereen 
behoort aan jou het laatste woord van dank. Ik draag daarom heel 
bijzonder de woorden van Winston Churchill aan het begin van dit 
proefschrift op aan jou: maak er je credo van in alles wat je doet en bent… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


