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Dankwoord d 

Dankwoord, , 

Hett is bijzonder de kans te krijgen al die mensen te bedanken die op de een of ander wijze 
hebbenn bijgedragen aan de totstandkoming van mijn proefschrift. 

Eenn belangrijk deel van dit proefschrift gaat over het zogenaamde LEO-project waar ik 
samenn met Neriman Bayram aan heb gewerkt. Graag wil ik iedereen die heeft bijgedragen 
aann het slagen van het LEO-project hartelijk bedanken. Mijn dank gaat in de eerste plaats uit 
naarr de vrouwen die bereid waren deel te nemen aan de gerandomiseerde studie. Deze 
vrouwenn waren echter nooit in de studie gesloten en behandeld zonder de inzet van vele 
gynacologen,, IVF-artsen en ondersteunend personeel in 29 ziekenhuizen in Nederland. De 
volgendee mensen wil ik hiervoor in het bijzonder bedanken: MC Armeanu, RE Bernardus, 
HEE Bobeck, RSGM Bots, B Roozenburg, DDM Braat, J Dawson, HJHM van Dessel, TJG 
Griffioen,, B Dijkman, GLM Lips, JA Schrikx, JPR Doornbos, CJH Dargel, PA van Dop, BC 
Schoot,, GAJ Dunselman, MH Emanuel, K Wamsteker, PH Engelen, DA Gietelink, CJCM 
Hamilton,, MJ Heineman, DJ Hemrika, PA Flierman, PWH Houben, YM van Kasteren, WM 
Killian,, MD Kloosterman, RA Leerentveld, P Paaymans, CNM Renckens, RAK Samlal, F 
Scheele,, WJ van der Velde, MAHM Wiegerinck en E Moret. 

Eenn groot hoera voor mijn twee promotoren, Fulco van der Veen en Patrick Bossuyt. Beste 
Fulco,, bedankt voor de goede - ondanks mijn part-time status toch bijna dagelijkse -
samenwerking.. Ik heb veel waardering voor jouw enorme drive. De ruimte die je mij hebt 
willenn geven en het vertrouwen dat je in me stelde, hebben ertoe bijgedragen dat ik nog 
steedss graag met, en voor je werk. 
Bestee Patrick, ik ben je dankbaar voor je analytische adviezen en je scherpzinnige 
commentaarr van de manuscripten. Ondanks je volle agenda had je altijd een weldadige rust 
overr je wat aangenaam is voor een promovenda in distress. 
Bijj  dezen kan ik toekomstige onderzoekers mijn twee promotoren, van harte aanbevelen. 

Dee leden van mijn promotiecommissie Prof.dr G.J. Bonsel, Prof.dr B.C.J.M. Fauser, Prof.dr 
M.J.. Heineman, Prof.dr. R. Homburg en dr. B.W. Mol dank ik voor het beoordelen van mijn 
proefschrift.. Dr. N.S. Macklon, bedankt dat u gastopponent wilt zijn bij de verdediging van 
mijnn proefschrift. 

Eugeniee Kaayk dank ik voor het schrijven van het onderzoeksprotocol en het regelen van de 
CVZ-subsidie.. Zonder die subsidie was er nooit een vacature voor een klinische 
epidemioloogg gekomen. Jantien Manders ben ik erkentelijk voor haar flexibiliteit bij het 
financiëlee management. Verder wil ik Marylene Denyn en Valentine Mauer bedanken voor 
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Dankwoord d 

hunn waardevolle bijdrage als onderzoeksassistent / monitor, alsmede voor de vrolijke noot 
diee zij meebrachten in het LEO-hok. Het LEO-hok - een postzegel dat indertijd aan drie 
damesdames huisvesting bood - werd regelmatig bezocht door allerhande onderzoekers. Een 
postzegell  als sociëteit met als trekpleister Neriman Bayram. Neriman, ik heb veel 
bewonderingg voor jouw organisatorische en sociale vermogen. Wij hebben elkaar op een 
geweldigee manier aangevuld. Naast een succesvolle afsluiting van het LEO-project hebben 
wee samen ook nog eens vier kinderen gekregen. Heel veel succes verder met alles. Laten we 
contactt houden. 

Bestee KEB-ers, ik heb wat betreft het evalueren van de kosten van behandelingen veel gehad 
aann het MTA-overleg. Corianne de Borgie, Marcel Dijkgraaf, Elly Hassink, Joke Korevaar, 
Brentt Opmeer, Christian Vonk, mijn oude buurman Jeroen Vos en alle andere enthousiaste 
deelnemerss wil ik hartelijk bedanken voor het destijds leerzame en leuke overleg. Maruschka 
Mertenss dank ik voor het bijwonen van het LEO-overleg bij afwezigheid van Patrick. 

Dee positieve instelling van Erik Endert en zijn collega's van Endocrinologie waren een 
verademing.. Heel veel dank voor het opslaan van de bloedmonsters en het uitvoeren van de 
endocrinologischee testen. 

Jann de Vries en Sjoerd Repping dank ik voor het beschikbaar stellen van gegevens uit hun 
databasee en voor de inspirerende discussies betreffende vervolgonderzoeken. 
Furthermoree I would like to thank Drs Claus Yding Andersen and Lars G. Westergaard, for 
thee collaboration and their confidence in my work. 

Ottoo Bleker dank ik voor het feit dat ik deels op divisiegeld mijn onderzoek heb mogen 
afronden,, maar ook voor zijn inzet bij de onderzoekers vergaderingen. De divisie 
Verloskundee en Gynaecologie heeft een enorme pool aan enthousiaste onderzoekers. Deze 
onderzoekerss van verschillende pluimage vormen een behoorlijk hechte groep. Alle huidige 
enn oud-onderzoekers dank ik voor de leuke sfeer en de gezellige lunches. Marja, Saskia, 
Moira,, Marianne, Natalie, Neriman en Judith zijn al een tijdje in opleiding, maar een deel 
vann julli e zie ik nog regelmatig. Wessel, Etelka, Henrike, Wouter H, Maureen, Pieternel, Jan 
Willem,, Karin, Liesbeth, Christianne, Sebastiaan, Petra, Karlijn, Marjolein, Jeltsje en de 
nieuwee lichting van onderzoekers wens ik heel veel succes met de afronding van julli e 
onderzoek. . 

Ikk ben blij met mijn huidige room-mates en paranimfen Mariette Goddijn en Monique 
Mochtar.. Het is prettig om zo af en toe te kunnen leuteren over het thuisfront. Daarbij is het 
extraa leuk dat we alle drie twee zoons hebben. Fijn dat ik bij julli e altijd terecht kan met mijn 
klinischee vragen. Nu ji j nog Monique. 
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Lievee pap en mam, wat fijn dat julli e er zijn. Dit boekje draag ik aan julli e op. 

Mijnn lieve Fons, dank je voor je support. Denk je dat we nu wat minder vaak gezellig achter 
onzee bureaus zitten 's avonds? Ik zal wel even moeten afkikken. Gelukkig konden we de 
meestee vrijdagavonden samen sporten en eten dankzij jouw fantastische ouders. Laten we 
weerr romantische weekenden plannen. Jardin du Luxembourg of Zoologischen Garten? 

Allerliefstee Steven en Martij n, ik heb geprobeerd de promotiestress naar de late avond te 
verschuiven.. Een gestresste mama is geen feest, toch hebben we de afgelopen maanden veel 
loll  gehad samen. Jullie zijn altijd twee keer nummer één voor mij. 
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