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Natuurlijkk bedank ik allereerst alle mannen en hun familieleden die aan dit onderzoek hebben 

deelgenomen.. Dankzij hun medewerking hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het 

onderzoekk naar mannelijke subfertiliteit. Hopelijk komt er in de toekomst een goede 

oplossingg voor een ieder die met dit probleem te maken krijgt. 

Heell veel mensen hebben dit onderzoek de afgelopen jaren mede mogelijk gemaakt en velen 

zijnn erg belangrijk voor mij geweest. Hiervoor wil ik iedereen graag bedanken. 

Fulco,Fulco, alles moest altijd gisteren nog af, maar de druk die jij op de ketel wist te houden heeft 

err wel voor gezorgd dat dit proefschrift er nu is. Je gedrevenheid is ontzettend inspirerend 

voorr me geweest, je hebt me gesteund ais ik daar om vroeg en me laten zwemmen als jij dat 

nodigg vond. Ondanks dat ik het, aan het begin van een discussie, vaak niet met je eens was, 

hebb ik geleerd: jij hebt heel vaak gelijk. Ik heb heel veel respect voor je en onze samenwerking 

iss zeker nog niet ten einde. Nico, ik heb erg prettig met je gewerkt, bedankt voor je support en 

vertrouwen. . 

Mariëtte,Mariëtte, met jou ben ik dit avontuur begonnen toen nog niet duidelijk was hoe het allemaal 

gingg lopen. Jij hebt mij de basis van de genetische epidemiologie geleerd, heel veel dank 

daarvoor.. Paola, ik ben zo blij dat jij bij het onderzoek bent gekomen. Ik kon altijd bij je terecht 

voorr moleculair biologische vragen maar vooral ook om stoom af te blazen, dan waren we 

evenn vrouwen onder elkaar. Wij waren met recht het Italian team, zonder jou was ik voorlopig 

nogg niet gepromoveerd. Je hebt erg veel voor me gedaan en daar ben ik je ontzettend 

dankbaarr voor. 

Jan,Jan, onze twee onderzoekslijnen hebben elkaar halverwege mijn onderzoek gekruist en we 

hebbenn er één geheel van weten te maken, bedankt. Sjoerd, we hebben inmiddels een boel met 

elkaarr meegemaakt; congressen, biertjes, vriendschap, en heel veel gesprekken en discussies. 

Ikk vond het niet altijd makkelijk om mijn weg te vinden, maar onze samenwerking is erg 

vruchtbaarr geweest. Ik heb heel veel van je geleerd. Henrike, jij kwam als student en hebt 

inmiddelss het gehele onderzoek op je schouders genomen. Ik heb erg prettig met je 

samengewerktt en heb veel vertrouwen in de toekomst van het onderzoek. 

Cindy,Cindy, Saskia en Hanneke, nooit was iets jullie te veel als ik hulp nodig had. Mariëlle Alders, jan 

Hoovers,Hoovers, Marcel Mannens, Bert Redeker en Axel Dietrich, bedankt voor de samenwerking. 

JolandeJolande Land, Maas-Jan Heineman, Douwe Hemrika en Roel Schats, samen met jullie zijn we 

gestartt met het includeren van patiënten in dit onderzoek voor een linkage studie. Ook al zijn 

wee later een andere weg in geslagen, bedankt voor jullie medewerking en gastvrijheid in jullie 
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ziekenhuis.. Jan Kremer, de cryptorchisme patiënten die jij hebt kunnen includeren in onze 

studiee waren van groot belang voor dit proefschrift. 

RichardRichard Ülford, Herman Tournaye, Anton Crootegoed, Jan Kremer, en Koos Zwinderman, ik ben 

julliee zeer erkentelijk dat jullie zitting hebben willen nemen in mijn promotie commissie. 

Bedanktt voor jullie tijd en kritische kijk op mijn werk. Dear Richard, we have worked together 

onn interesting stuff. I enjoyed our discussions from which I learned a lot. I hope our work will 

alsoo be fruitful in the future. 

Verpleegkundigenn van de poli CW; Juliette, José, Ineke, Manneke, Brigit, Leonie, Rachna, 

LonnekeLonneke en Hannie, jullie waren mijn steun en toeverlaat tijdens mijn eerste baan, een 

onvergetelijkee tijd uit mijn leven. Ik heb het heel fijn met jullie gehad. Brigit, jij hebt voor altijd 

eenn heel bijzonder plekje in mijn hart. Mariët, Monique, Harold Verhoeve, Johan Rhemrev, 

Gabriela,Gabriela, Janne Meije, Etelka, Marianne, Natasja, Farizada, Odette, Katinka, Nino, Karin en alle 

arts-assistentenarts-assistenten die op de poli CW patiënten voor mij hebben geïncludeerd, jullie hadden de 

belangrijkstee taak in het onderzoek en dankzij jullie is het gelukt! Henk, jij hebt mij destijds 

aangenomenn als IVF-arts, de eerste stap van het traject waar dit proefschrift uit is 

voortgekomen,, bedankt! 

Onderzoekers,, Moira, Marja, Saskia, Marianne, Neriman, Jeroen, Madeion, Wessei, Etelka, Janne 

Meije,Meije, Henrike, Maureen, Wouter, Sebastiaan, Liesbeth, Pieternel, Jan Willem en Karin. Wij weten 

allemaall wat je als onderzoeker allemaal mee maakt. De steun die ik van jullie gehad heb als 

hett even moeilijk was en natuurlijk ook de lol die we hadden en hopelijk in de toekomst ook 

nogg zullen hebben, zijn essentieel geweest in de afgelopen jaren. We blijven elkaar tegen 

komenn en jullie ook heel veel succes met de promotie klus. 

Maatschapp van De Heel, Hans, Karel, Sylvia, Wernard, Dieneke en Eva, een fijnere start van 

mijnn opleiding heb ik me niet kunnen wensen. Collega assistenten Marjolein Kok, Moniek, 

Julia,Julia, Guus, Stef, enjos, jullie waren er al toen ik in De Heel kwam en hebben ervoor gezorgd 

datt ik me meteen thuis voelde. Jullie zijn meer geworden dan gewone collega's. Merel, jij bent 

mijnn maatje. Marjolein steen, Paul, Renée, Mariëlle, Ming, Maartje, Edo, Barbara, Anna-rixt en 

allee verpleegkundigen en dokters-assistenten, bedankt voor de prettige samenwerking. 

Mijnn paranimfen, Neriman en Saskia, wij begonnen ongeveer tegelijkertijd aan ons onderzoek, 

duss jullie zijn met recht mijn raadgevers. Fijn dat jullie op deze belangrijke dag aan mijn zijde 

willenn zijn. We hebben samen alle ups en downs mee gemaakt en zonder jullie steun had ik 

hett echt niet gered. Jullie zijn mij zeer dierbaar geworden. Neriman, samen met Madeion heb 

jee in het 'LEO-hok' heel wat tranen gedroogd, de gestolen pauzes waarin jij appels en peren 
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schildee voor iedereen, zal ik nooit vergeten. Saskia, in Ibiza is onze vriendschap voor mij 

onomstotelijkk vast komen te staan. 

WenWen en Ed, Gab, Simone, Sanne, Remco, Otto, Etelka, en Janne Meije, forever friends!!! 

Nuu is er tijd voor leuke dingen. Os, bedankt dat je er zo'n mooi boekje van hebt gemaakt. 

Brigit,Brigit, Jeroen, Lous,Jan, Fleur, Sophie en Lars, ik voel me een beetje deel van jullie familie en 

datt maakt me heel erg gelukkig! 

Papa,Papa, Mama en David, jullie zijn mijn basis, ik hou van jullie, en natuurlijk ook Pauli, Lisette, 

Christine,Christine, en Rufus, fijn dat jullie daar bij horen. 

lievelieve Mama, door jou ben ik geworden wie ik ben. Dank je wel voor al je steun en vertrouwen, 

hett is geweldig om je dochter te zijn. 

Judith h 
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