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Aan alle goede dingen komt een eind! 

Allereerst en bovenal wil ik de mannen bedanken die belangeloos deelgenomen hebben 

aan mijn onderzoek. Jullie hebben dit Katwijkse meisje behoorlijk werelds gemaakt en 

het blijft bijzonder om als toekomstig vrouwenarts vier jaar mannenonderzoek te hebben 

mogen doen. Ik had er niets van willen missen en ik hoop dat het jullie goed gaat.

Mijn promotoren Prof. dr. F. van der Veen en Prof. dr. P. Reiss en mijn copromotoren Dr. S. 

Repping en Prof. dr. J.M. Prins.

In een tijd en in een vak waarin vrouwen de boventoon voeren is het toch nog mogelijk 

gebleken een onderzoeksgroep te vormen met alleen maar mannen. Ook al is er een 

duidelijk cultuurverschil tussen internisten en gynaecologen/biologen, onze samenwerking 

is altijd evenwichtig en constructief geweest, iets wat misschien niet vanzelfsprekend was. 

F. ook al gaf ik aanvankelijk geen sjoege toen jij mij liet vragen dit onderzoek te doen en zal ik 

dat nog mijn leven moeten horen, ik zou het zo weer doen. Jij hebt me op een allerplezierigste 

en inspirerende wijze door deze zes jaar heen geloodst. Jouw “zwart -wit aanpak en grijs 

bestaat niet” is volgens mij de beste manier om een beginnende onderzoeker te begeleiden, 

ook al denken anderen daar soms het hunne van. Jij hebt in belangrijke mate bijgedragen 

aan mijn wetenschappelijke ontwikkeling en mijn ontwikkeling als arts. Het heeft me een 

rijker mens gemaakt. Als ik niet “op” het CVV was begonnen was ik niet zo goed terecht 

gekomen! Heel veel dank, L.

Peter, ondanks jouw drukke agenda bleek jij altijd in staat te reageren of jouw bijdrage aan 

stukken te leveren. Dat was soms ook hard nodig want met jouw hulp kwam het taalgebruik 

altijd op een hoger plan. Ook vind ik je een echte diplomaat (gezien je afkomst niet heel 

vreemd) en ben je heel goed in het leggen en onderhouden van contacten, iets wat ook in 

dit onderzoek heel goed van pas kwam. Dat je intussen zelf hoogleraar bent, maakt dat je 

vandaag mijn promotor mag zijn en daar ben ik erg trots op. 

Sjoerd, in mijn ogen ben jij dé AMC onderzoeker en ik blijf dan ook van mening dat 

biologen betere onderzoekers zijn dan artsen. Jij hebt me wegwijs gemaakt in het doen 

van laboratoriumonderzoek. Ik kan nu met één hand een centrifugeerbuisje vasthouden 

en de dop eraf draaien en wie weet komt dat ooit nog van pas. Het leuke is dat jij naast het 

onderzoek een heel leuke vent bent! Dank voor je steun en je geloof in mij.
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Jan, naast het werk aan ons onderzoek kunnen wij het samen heel goed vinden. Jij hebt 

altijd interesse getoond in de persoon achter de onderzoeker en dat waardeer ik zeer. Dank 

je voor de puntjes op de i en de kritische noot. Ik hoop dat we in de toekomst nog meer 

kunnen verzinnen om samen te werken.

De leden van de promotiecommissie wil ik danken dat zij zitting hebben willen nemen in 

mijn promotiecommissie. I would like to thank the members of my examining committee 

for their participation.

Ferdinand, ik wil je bedanken voor al je statistische analyses, het keer op keer aanpassen 

van grafieken aan mijn wensen en het geduld het mij keer op keer uit te leggen. Ook dank 

ik je dat je me betrokken hebt bij de HIV onderzoekers, wat de inclusies etc. weer ten goede 

kwam.

Artsen en verpleegkundigen en poliassistenten van de HIV poli in het AMC. Dank jullie wel 

voor het werven en verwijzen van jullie patiënten voor dit niet-dagelijkse onderzoek.

Marja, jij hebt me geleerd hoe een semen analyse te verrichten, me bijgestaan in het 

verversen van de nodige lectuur en bovenal hebben we heel veel gelachen samen. Ook alle 

andere meiden van het fertiliteitslaboratorium: Annemieke, Hanneke, Wendy, Veronique, 

Corinne, Saskia, Cindy, Suzan, ik dank jullie voor de hulp bij bijvoorbeeld de monsters naar 

de min tachtig brengen of bij het maken van verdunningsreeksen, daar ben ik nog steeds 

geen ster in. Het was leuk dat ik aan al jullie festiviteiten mee mocht doen, ook al vonden 

mijn vriendinnen dat onsmakelijk klinken: Sinterklaas of uit eten met het sperma lab.

Bas, ik ben heel blij dat ik jou heb leren kennen, jij bent in een belangrijke tijd een echte 

vriend voor mij geweest. Ik hoop dat jouw boekje na die wereld publicatie ook snel komt.

Collega IVF artsen, lieve Nino, Inge en Moniek. Ik heb altijd geweten dat wij echt een heel 

leuke baan hadden daar beneden, maar achteraf kan ik het nog 100x meer waarderen. 

Verpleegkundigen CVV, Ragna, Juul, Brigitte, Leonie, Lonneke en Ineke, ik dank jullie 

voor de fijne tijd daar. Monique, de barbecues bij jou in de tuin waren onvergetelijk en 

eindigden altijd nat. Lieve Mariëtte, eigenlijk ben jij het die aan de basis staat van mijn 

wetenschappelijke carrière. Jij hebt me in contact gebracht met Fulco en samen met jou heb 

ik mijn eerste publicatie behaald. Ik vind het fijn te merken dat je op afstand nog steeds een 

beetje stuurt.
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Marion dank je voor je bijdrage aan mijn proefschrift, het is leuk dat juist jij de postdoc die 

na mij gekomen is begeleidt! Susan, dank je voor alle tijd en energie die jullie in de HIV-fertil

iteitsbehandelingen stoppen, het is leuk dat merken dat jullie zo vol enthousiasme reageren 

als iemand zwanger is na HIV IUI of IVF.

 

Marijke Roos je bent een bijzondere vrouw en ik vind het heel erg fijn dat ik zo prettig met 

je heb mogen samenwerken.

Mijn mede-onderzoekers Anna, Arianne, Elisabeth, Emmy, Esther, Etelka, Evelien, Femke, 

Henrike, Janne-Meije, Jan Willem, Jiska, Joost, Judith, Karlijn, Maarten, Madelon, Marc, 

Marjolein, Marscha, Maureen, Menke, Moira, Pieternel, Radjin, Sanjay, Saskia, Selwyn, Stef, 

Wessel, Wouter&Wouter wil ik van harte bedanken voor de goede tijd. Met enkelen van jullie 

is in deze tijd de basis gelegd voor vriendschap of tenminste heel goede collega’s. 

 

Poliverpleegkundigen, doktersassistenten, verpleegkundigen en arts-assistenten en gynae-

cologen in het Zaans Medisch Centrum. Dank jullie voor de leerzame tijd. Het ‘Liesbeth uit de 

Heel’ zingt nog vaak in mijn hoofd. Dieneke, de pot met groene zeep, basis ingrediënt voor 

AIOS staat nu standaard bij mij op de wastafel. 

Mensen van het (voormalig) secretariaat gynaecologie in het AMC, in het bijzonder Ria, Thea 

en later Tanja, dank jullie voor jullie luisterende oor en hulp bij mijn proefschrift. Peter dank 

je dat jij mijn buurman was. 

Mijn collega-assistenten, stafartsen, verloskundigen, verpleegkundigen en doktersassistenten 

in het AMC: Dank jullie voor het gevoel weer thuis te zijn gekomen. Ik prijs me gelukkig dat ik 

elke dag met zulke stimulerende mensen omringd mag zijn. 

Mijn lieve paranimfen Christianne en Petra. Ik denk dat er zelden drie zulke uitgesproken 

karakters en uitgesproken verschillende karakters op een kamer zijn gezet en dat dit zo goed 

heeft uitgepakt. Jullie voelen mij heel goed aan. Ik ben er trots op dat jullie naast mij staan 

tijdens deze belangrijke dag. 

Lieve familie, lieve Nico en Ria dank jullie voor jullie eeuwige interesse in mijn reilen en zeilen. 

Lieve Theo, jij en natuurlijk ook Wil toen ze er nog was hebben bijgedragen aan de start van 

mijn carrière. Ik ben er jullie intens dankbaar voor. 
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Lieve jaargenoten, het is de liefde voor lekker eten die ons bindt. Ik vind jullie stuk voor stuk 

heel leuke vrouwen geworden! Wel, dank je voor de NL-check!

Nico, ik ben blij dat jij meer zag in de leuke jonge dokter. Ik dank je voor die talloze keren dat 

jij voor mij kookt en hebt gekookt en het pietsje cultuur dat je me bijbrengt. 

Lieve familie Visser: Angela, Ben, Daniela, Elsbeth en Peter, ik dank jullie dat jullie me zo 

liefdevol in jullie familie hebben opgenomen en dat jullie me de ruimte geven om mezelf te 

zijn tussen de Vissers. 

Lieve Teun en Koos, lieve schatten, een dikke kus voor jullie allebei.

Roellie, lieve vriend, jij ging me al jaren geleden voor, op een onvergetelijke dag. Er is intussen 

veel veranderd! 

Caro, het geluk in de liefde heb je al gevonden, nu het werk nog! 

Mirrie, een kus waar je maar wil! 

Hadewina, mijn filmster vriendin, ik hou van je! 

Ans jij bent mijn hartsvriendin en dat zegt alles! 

Lieve Suus, grote kleine zus. Zoals jij is er maar een. Ik hou heel veel van jou en zal je heel 

erg missen het komende jaar. Ik ben trots op je en ondanks ons leeftijdsverschil zijn wij altijd 

nauw bij elkaar betrokken. Ik hoop dat je een goed jaar hebt in Sydney met Piet-Hein.

Lieve pap en mam, ik ben blij dat deze dag eindelijk is aangebroken en ik ben trots op jullie 

dat jullie als ouders in staat zijn om in elke levensfase weer van grote waarde te zijn. “Een 

olifant heeft toch de grootste” maakt veel dingen relatief! Ik hou heel erg veel van jullie 

allebei. 

Lieve Har, mooie man, I luv u en dat is me geraden!


