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CURRICULUM VITAE
Sanne van der Kooij werd geboren op 24 november 1981 in Heerenveen. Op haar 18de 
ging zij in Amsterdam biomedische wetenschappen studeren omdat zij was uitgeloot voor 
geneeskunde. Zij werd het jaar daarop wel ingeloot in het AMC, en had 4 maanden 
vrijstelling in het eerste jaar door de propedeuse biomedische wetenschappen, welke zij goed 
besteedde door haar verpleeghulpstage in Guatemala City te doen. Aan het einde van de 
studie geneeskunde deed zij haar wetenschappelijke stage bij Wouter Hehenkamp en Nicole 
Volkers, die aan het promoveren waren op de EMMY (EMbolization versus hysterectoMY 
for symptomatic uterine fibroids)-studie. Zij schreef toen het artikel over de invloed van het 
hebben van een keuze van behandeling op de uitkomst van kwaliteit van leven in de EMMY 
studie (het ‘preference-choice’ stuk), wat helaas niet gepubliceerd werd. Eigenlijk had zij 
toen nog geen idee wat voor een dokter zij zou willen worden, behalve een goede.
Na de wetenschappelijke stage deed zij haar co-schappen, en ze vond elk co-schap zo 
geweldig dat ze eerst chirurg, toen internist, en toen kinderarts wilde worden, maar na 
het co-schap verloskunde/gynaecologie was het helemaal duidelijk; zij wilde gynaecoloog 
worden. Vanaf dat moment heeft ze daar nooit meer over getwijfeld. Tijdens dat co-schap 
verloskunde/gynaecologie promoveerden toevalligerwijs net Wouter en Nicole, en lag op 
de afdeling verloskunde hun prachtige proefschrift, waarin ook het stukje van Sanne (helaas 
nog steeds niet gepubliceerd) stond. Wouter zag haar enthousiasme en vroeg haar of zij de 
patiënten van de EMMY studie, inmiddels ongeveer 5 jaar na hun behandeling, opnieuw 
zou willen benaderen om te kijken hoe het 5 jaar na dato gesteld was met hun kwaliteit van 
leven. Zij had niet kunnen vermoeden dat dit het begin was van hun goede samenwerking 
en zelfs een promotie. Zij ging aan de slag en deed dit naast haar co-schappen. 
Haar laatste co-schap deed zij in Cusco in Peru, alwaar zij samen met Peruaanse co-assistenten 
op de verloskamers werkte. Nadat ze terug was van dat co-schap kon zij beginnen als 
ANIOS verloskunde/gynaecologie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ). Zij kreeg 
daar, net als de andere ANIOS, een dag in de week vrij. Die dag besteedde zij aan haar 
onderzoek, wat inmiddels een vervolg had gekregen in de vorm van een systematische review 
en het begeleiden van een wetenschappelijke stage student. Ook deed zij met opgespaarde 
vakantiedagen 6 weken vrijwilligerswerk op de verloskamers in een vluchtelingenkamp met 
Birmese vluchtelingen in Noord Thailand. 
Na bijna 2 jaar met veel plezier als ANIOS gewerkt te hebben in het SLAZ werd zij 
aangenomen voor de opleiding verloskunde/gynaecologie. Ze begon daarmee in januari 
2011 wederom in het SLAZ. Zij kreeg opnieuw van opleider Fedde Scheele 1 dag in de week 
om aan haar onderzoek te werken. Op deze manier is het haar gelukt om te promoveren 
naast de opleiding. Vanaf 1 juli 2012 vervolgde zij haar opleiding in het AMC (opleiders 
Prof. Heineman en Prof. van der Post).
Ze woont samen met Boele Weemhoff in Amsterdam Oost en in februari 2013 kregen zij een 
prachtige zoon, genaamd Olmo. 
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DANKWOORD
Dit boekje was er niet geweest zonder de steun van velen! 

Allereerst wil ik alle vrouwen bedanken die deelnamen aan de EMMY studie, en die zelfs 5 
jaar na de ingreep nog bereid waren de lange vragenlijst in te vullen. 

Mijn promotor Prof. J.A. Reekers, beste Jim, dank je wel voor al je ideeën, je positieve 
instelling, en alle mogelijkheden die je me hebt geboden. Je hebt je van het begin af aan 
hard gemaakt voor tijd en financiële steun voor mij om dit proefschrift te schrijven. Ik ben 
altijd trots op het feit dat je mijn promotor bent als ik ’s ochtend tijdens de overdracht hoor 
dat jij weer een vrouw het leven hebt gered met behulp van embolisatie tijdens een massale 
fluxus post-partum.

Mijn promotor Prof. B.W.J. Mol, beste Ben Willem, dank je wel voor je visie en je kritische 
mening, en je altijd supersnelle reacties, zelfs op zaterdagochtend om 5 uur. Je hield me 
scherp op momenten dat ik dreigde af te dwalen. Ik wens je veel geluk in Australië! 

Mijn co-promotor Dr. W.J.K. Hehenkamp, beste Wouter, aan jou heb ik ontzettend veel te 
danken. Je hebt me de afgelopen jaren tijdens het hele traject fantastisch begeleid, je bent 
echt de co-promotor die iedereen zich zou wensen. Je hebt altijd overal de oplossing voor, 
en ik kon je zowat dag en nacht bellen/mailen/whats-appen en dan kreeg ik altijd meteen 
antwoord. En niet zomaar een antwoord; weloverwogen en nauwkeurig geformuleerd. Niet 
voor niets kon jij toen je eenmaal gynaecoloog was kiezen uit drie zeer gewilde banen. Dank 
je wel voor alles; ook voor je gezelligheid tijdens de veel uurtjes in de auto en achter de 
computer. Zonder jou was het echt niet gelukt!

Mijn co-promotor Dr. W.M. Ankum, beste Pim, dank je wel voor je altijd goede en scherpe 
feedback op mijn stukken. Mede dankzij jouw goede commentaren zijn alle stukken 
geaccepteerd! Ik ben erg blij met jou als co-promotor. Ik waardeer je humor en je visie, en 
bewonder je grote schat aan ervaring; ik hoop dat ik de komende jaren in de kliniek veel 
van je mag blijven leren. 

De leden van de promotiecommissie: Beste Prof. dr. J. Stoker, Prof. dr. F. van der Veen, Prof. 
dr. H.A.M. Brölman, Prof. dr. M.A. van den Bosch, Dr. P.N.M. Lohle en Dr. J.P.W.R. Roovers; 
jullie wil ik bedanken voor het lezen en beoordelen van het manuscript en het deelnemen in 
mijn promotiecommissie. Ik kijk uit naar de gedachtenwisseling met jullie. 

De leden van de werkgroep richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies: Beste Jim, Pim, Wouter, 
Ineke, Anne, Sjors, Paul, Hans, Teus en Sabrina; dank jullie wel voor de leuke en leerzame 
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uren in de zaaltjes in de Domus. Het was een hele klus maar het is gelukt, en ik ben best 
trots op onze richtlijn. 
Lieve Florentien, wat fijn was het dat jij erbij kwam! Dat maakte niet alleen het gepuzzel 
met literatuur en tabellen lichter, maar ook beter door jouw scherpe blik, en ook een stuk 
gezelliger door jouw humor! En dat we allebei ook nog zwanger waren maakte ons verbond 
compleet. Succes met de opleiding daar in het verre noorden, ik heb veel respect voor hoe 
je het allemaal doet. 

Beste Erwin, dank je wel voor je goede bijdrage aan het eeuwige, niet aan de straatstenen 
te slijten ‘preference stuk’. Het is ons toch gelukt!

Beste Sicco, ook jou wil ik bedanken voor je bijdrage aan het herschrijven van dat beruchte 
‘preference stuk’. Je gaf het laatste zetje in de goede richting tijdens onze brainstorm-sessie 
op het witte bord in de overdrachtruimte van het SLAZ. Toen pas snapte ik het echt!

Beste Eva, dank je wel voor je enthousiasme en inzet in onze ‘implementatie pilot’ tijdens je 
wetenschappelijke stage. Het was leuk om met je samen te werken!

Mijn opleider in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Prof. F. Scheele, beste Fedde, dank je 
wel voor het vertrouwen dat je me hebt gegeven door mij tijd en ruimte te geven om naast 
de opleiding verder te gaan met het promotie traject. Dankzij jou heb ik het allemaal naast 
elkaar kunnen doen! Je bent een bevlogen opleider, en ik waardeer de manier waarop je 
AIOS stimuleert hun eigen weg te kiezen. Dank je wel daarvoor, en ik kijk ernaar uit weer 
terug te komen naar het SLAZ met nieuwe bagage uit het AMC. 
Ook de andere gynaecologen in het SLAZ; beste Andreas, A.J., Janet, Celine, Reinhard, 
Marion, Dorenda, John en Brenda; jullie wil ik bedanken voor het enthousiasme waarmee 
jullie AIOS opleiden. Ik ben door jullie ‘opgevoed’ en ben daar erg trots op. 

Mijn opleiders in het AMC, Prof. Heineman en Prof. van der Post, beste Maas Jan, dank je 
wel voor de leuke gesprekken en je adviezen alvorens ik kwam solliciteren in het AMC. Ik 
was al als co-assistent onder de indruk van je vriendelijkheid en wijsheid.
Beste Joris, dank je wel voor je vertrouwen en interesse, ik weet zeker dat je een heel goede 
opleider zal zijn. 

Lieve Shandra, dank je wel voor de vele gezellige uurtjes in jouw ‘hokje’ achter je computer! 
Ik was soms echt helemaal de draad kwijt tijdens het maken van ons review, maar jij kan zelfs 
bij het maken van een systematische review nog grappen maken en doorwerken tegelijk. Fijn 
dat je mijn paranimf bent! Dan weet ik in elk geval zeker dat ik als ik een black-out heb maar 
opzij hoef te kijken en het komt goed. 
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Lieve Ing, lief kiddiebofje, wat heb ik een geluk met een zusje zoals jij, we hebben samen altijd 
alles gedeeld en ik hoop dat we dat altijd zullen blijven doen! Leuk dat je mijn paranimf bent, 
zodat we samen kunnen lachen om de hele poppenkast (en dat ik dan minder zenuwachtig 
ben als jij alles een beetje relativeert). 

Beste collega’s van de afgelopen jaren in het SLAZ en in het AMC, dank jullie wel voor je 
interesse, samenwerking en gezelligheid! 

Lieve vriendinnen en familie; dank jullie wel voor jullie interesse en rotsvaste vertrouwen. 
Ik voel me zo rijk met jullie om mij heen! Ik zou iedereen apart willen bedanken hier, maar 
als ik dat zou doen dan zou het boek veel te dik worden. En bovendien doe ik het liever 
persoonlijk. 

Lieve Boel, je bent mijn allergrootste rots in de branding. Met jou heb ik echt het gevoel dat 
ik alles aankan! En Ollie onze allergrootste schat, nu dit boekje af is ben ik voortaan op de 
mama-dagen gewoon 100% voor jou (en überhaupt), en hoef je nooit meer op m’n schoot 
achter de computer (al vond je dat grappig genoeg erg leuk!).
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