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List of abbreviations

ART assisted reproductive technology

BMI body mass index

CI confi dence interval

ESHRE European Society of Human Reproduction and Endocrinology

ET embryo transfer

GDM gestational diabetes

HRR hazard rate ratio

ICSI intracytoplasmic sperm injection

IUI intrauterine insemination

IVF in vitro fertilisation

LGA large for gestational age, birth weight above the 90th percentile

NICE National Institute for health and Care Excellence

OHSS ovarian hyperstimulation syndrome

OI ovulation induction

OR odds ratio

PC personal coach

PCOS polycystic ovarian syndrome

PIH pregnancy induced hypertension, high blood pressure with 

onset during pregnancy

PE preeclampsia, high blood pressure during pregnancy and 

proteinuria

RR relative risk

SGA small for gestational age, birth weight below the 10th percentile

WHO World Health Organisation

WRP weight reduction program
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Dankwoord

Ik kan het nog steeds niet geloven, een boek! Heel veel mensen zijn van belang 

geweest voor het tot stand komen van dit proefschrift. Hierbij wil ik een aantal 

van hen persoonlijk bedanken.

Als eerste wil ik mijn grote respect en nog grotere dank uitspreken naar 

mijn promotor Ben Willem Mol. Wat een reis is dit geweest waarin je mij als 

wetenschappelijk groentje aan de hand hebt genomen en stap voor stap 

over de hobbelige weg naar het eindresultaat hebt begeleid. De onsterfelijke 

woorden “de wetenschap kan wachten” na de geboorte van Boele zijn cruciaal 

geweest. We hebben veel met elkaar gesproken over mijn werkende leven na 

de promotie en de opleiding: een gynaecoloog met oog voor én een kritische 

blik op onderzoek. Ik denk dat we hierin zeker geslaagd zijn. 

Dear Hadi, I want to thank you for your patience and support! I tested your 

patience quite some time but you managed to stay polite and cheerful. Thank 

you so much for your hard work and critical point of view. 

Geachte prof. dr. Laven, prof. dr. Van der Veen, prof. dr. Willems, prof. dr. Franx, 

dr. Serlie en dr. Hoek, dank dat u in mijn promotiecommissie plaats heeft willen 

nemen.

Lieve Grada en Lydia, ik wil jullie heel hartelijk danken voor het mij wegwijs 

maken in Zwijndrecht en altijd snel en vrolijk reageren op nog maar weer een 

mailtje met een uitzoekvraag… Super fi jn!

Beste Indah en Stefan, dank voor het bellen, nogmaals bellen en nog een keertje 

bellen voor de followup gegevens van onze vrouwen uit het cohort! Beste 

Anne, door jouw inzet stond de basis van de dataset en de daaruit volgende 

artikelen grotendeels klaar. Dank voor je verduidelijkingen en bereikbaarheid.

Lieve Kathrin dat mijn buurvrouw toevallig ook een native English speaker en 

arts is, kan geen toeval zijn geweest. Heel erg bedankt voor het corrigeren van 

mijn vertaling van hoofdstuk 7.
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Gynaecologen van het Gelre, lieve Gabrielle, Marcel, Marieke, Anjoke, Heleen, 

Maaike, Nico, Geerte en Saskia. Het leek ietwat ambitieus te zijn maar ambitie 

doet leven. Het is gelukt om naast mijn opleiding bij jullie, waarin ik werd 

gestimuleerd stappen te maken in de richting van gynaecoloog, ook mijn 

promotie af te ronden. Veel dank dat ik hier de mogelijkheid voor heb gekregen 

met een wetenschapsstage en jullie steun daarnaast.

Lieve AIOS, TAIOS, klinisch verloskundigen en verpleegkundigen van het Gelre, 

ik heb mede dankzij jullie een hele leuke tijd gehad in Apeldoorn, heel veel 

dank daarvoor.

Lief Sint Antonius, net aangekomen bij jullie voor mijn laatste differentiatiejaar 

minimaal invasieve chirurgie. Na 23 juni kan ik mij nog meer focussen op de tijd 

die ik bij jullie ben. Een warm bad waar mijn gynaecologie vooropleiding begon 

en waar ik deze zal afronden in april 2016. Good to be back!

Lieve Anne-Lot, heel veel dank voor je (creativi)tijd bij het ontwerp van de 

voorpagina. Ik vind haar prachtig geworden. Ontzettend leuk dat een van mijn 

oudste vriendinnetjes zo nauw betrokken is geweest bij het eindresultaat.

Lieve vriendinnen, te beginnen met lieve Katrien, ik ben zo blij dat het ons 

ondanks de lange afstand lukt elkaar te blijven spreken en volgen. Lieve 

Apie, Mink, Syl, Dien, Lau, Li, Kier, Daf, Jo, Es, wat is het lang geleden dat we 

een prachtige periode van ons leven in Amsterdam begonnen. Ik vind het 

ontzettend leuk dat we elkaar daarna zijn blijven zien, de een wat meer dan de 

ander maar dat maakt niet uit. Dank voor jullie steun, interesse en vriendschap.

Mijn lieve paranimfen, Marlies en Nicole. Dat jullie vandaag, goed gevuld, naast 

me staan kon ik me niet anders wensen. Mijn eerste stappen in de gynaecologie 

waren aan jullie zijde in Nieuwegein waar de basis voor een lange vriendschap 

is gelegd. Omdat ik mijn proefschrift heb geschreven naast de opleiding zijn 

jullie degenen die mij hebben kunnen inlichten over de do’s and don’ts als 

ervaringsdeskundigen. Mijn dank is groot. Zodra de borstvoeding erop zit wil ik 

hier dan ook nog een groot glas op drinken met jullie!
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Dankwoord

Lieve broertjes. Het is heerlijk om jullie oudste zus te zijn waarin ik mij steeds 

meer realiseer dat dit niets anders betekent dan dat ik toevallig wat eerder 

geboren ben. Fijn dat jullie er zijn als relativeerders en mij met een grap zo weer 

met beide benen op de grond zetten.

Lieve pap, ondanks het spaarzame contact dat we hebben zie ik je genieten van 

de momenten met ons gezin en vice versa. Ik hoop dat dit nog lang zo blijft. 

Lieve Yve en Karel (sr). Jullie stonden altijd klaar voor enerzijds de opvang van 

de kinderen bij deadlines en kleine stressmomentjes en anderzijds een kritische 

blik op de inhoud van dit proefschrift. Karel jij bent als ervaringsdeskundige op 

wetenschappelijk gebied een mentor en motivator geweest.  Heel veel dank!

Lieve mam en pap, jullie twijfelden geloof ik niet, of hebben dat in ieder geval 

niet laten merken, toen ik vertelde van de mogelijkheid te promoveren. Dit 

vertrouwen heeft mij gesterkt en ondersteund in de laatste loodjes van de 

afronding. Heel veel dank voor al jullie hulp, aandacht en liefde. Niet alleen nu 

maar altijd.

Lieve Cato, Boele en Faas. Kleine mensjes, jullie laten dagelijks een glimlach 

van oor tot oor bij mij opkomen. Ook geregeld een frons…. Jullie maken mij een 

rijker, completer, geduldiger mens. Ik hoop dat ik ook jullie veel kan leren en 

een goede basis voor een gelukkig leven kan geven.

Lieve lieve lieve Karel. Wij leerden elkaar kennen toen ik begon aan de opleiding 

Geneeskunde. Altijd zei je mij al dat mijn vak en ambitie voorgaan. Ik wist dat 

je een man van je woord bent maar ik heb je wel erg op de proef gesteld … 

Combinatie en timing zijn niet ideaal geweest maar dankzij jou is het gelukt! 

Wat kan ik me nog meer wensen in een man, vader, geliefde en maatje. De 

jouwe voor altijd!
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Curriculum Vitae

Aafke Koning is geboren op 26 mei 1979 in het VU ziekenhuis te Amsterdam. Zij 

groeide op als oudste in een gezin van drie dat naast haar twee broertjes ook 

nog twee jongere halfbroertjes en twee oudere stiefzussen telt. De feestdagen 

zijn hierdoor altijd druk en gezellig! Nadat zij drie keer uitgeloot was voor de 

studie Geneeskunde was het bij haar laatste kans eindelijk raak. Hiervoor 

heeft zij uitgebreid genoten van het studentenleven en het propedeusejaar 

Biomedische Wetenschappen succesvol afgerond. Ze begon de studie 

Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam in 2002. Tijdens haar coschap 

gynaecologie in Almere ontdekte zij dat dit het specialisme was dat ze wilde 

beoefenen. Tijdens deze periode kwam ze in contact met haar promotor Ben 

Willem Mol en schreef zij met hem een eerste artikel wat uiteindelijk de basis is 

gebleken van dit proefschrift. In 2008 studeerde zij cum laude af. Haar eerste 

baan was als ANIOS gynaecologie in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. 

Al snel werd ze voorgedragen voor de sollicitatieprocedure voor de opleiding 

in het cluster Utrecht. Per januari 2009 is zij haar opleiding tot gynaecoloog 

gestart in het Meander te Amersfoort. Hierna volgden drie academische 

jaren en de afgelopen twee jaar heeft zij in Apeldoorn in het Gelre Ziekenhuis 

gewerkt. Vanaf april 2015 is zij teruggekeerd in het Sint Antonius voor het 

laatste differentiatiejaar minimaal invasieve chirurgie. 

Aafke woont samen met Karel Asselbergs en hun drie prachtige kinderen, Cato 

(2010), Boele (2011) en Faas (2014).
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