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Iedereenn die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan het onderzoek beschreven in
ditt proefschrift wil ik bedanken.
Allereerstt wil ik alle patiënten bedanken, die deel hebben genomen aan het onderzoek.
Julliee medewerking, doorzettingsvermogen en vertrouwen in een klinisch
wetenschappelijkk onderzoek verdient alle respect.
Dee volgende personen wil ik met name noemen:
Eugeniee Kaaijk, lieve Eugenie, jij als een van de grondleggers van het LEO
ontwikkelingsgeneeskundee project, bracht mij op de hoogte van de vacature en droeg mij
voorr als arts onderzoeker. Bedankt voor het vertrouwen in mij.
Mijnn promotor prof. dr. E van der Veen. Fulco, ik ben blij dat je mij ondanks mijn "haar
inn een staart" hebt aangenomen als arts onderzoeker. Jouw bezielende invloed blijkt wel
uitt het feit dat het jou niet willen teleurstellen in hetgeen waar jij en Eugenie zo hard aan
haddenn gewerkt, voor mij een belangrijke drijfveer is geweest bij het afronden van het
onderzoek.. Ik heb ontzettend veel van je geleerd. Je wetenschappelijke en klinische
kwaliteit,, je reducerend vermogen, je gedrevenheid (waar ik niet altijd van gediend was)
enn je betrokkenheid tot je promovendi heeft er voor gezorgd dat we een punt achter dit
proefschriftt konden zetten. Ik hoop op een verdere samenwerking.
Mijnn promotor prof. dr. Patrick M.M. Bossuyt. Beste Patrick, jouw power was niet alleen
zeerr waardevol in het opzetten maar ook bij het uitvoeren en afronden van een wederom
groott project als dit.
Lievee Madeion, je was een onmisbare spil in het LEO-project. Jij hield het project
draaiendee tijdens mijn zwangerschapsverloven en klinische werkzaamheden. Met jouw
analytischee kracht heb jij een essentiële bijdrage geleverd aan dit proefschrift. Met jouw
inputt en inzicht heeft de afronding van dit project geen verdere vertraging opgelopen.
Jijj hebt mij heel wat slapeloze nachten bespaard.
Verderr werd het LEO team versterkt door Marylène Denyn en Valentine Mauer.
Bedanktt voor jullie secretariële ondersteuning en de monitoring van de follow up van
patiënten;; door jullie wakende toezicht werden de data volledig.
Bijj de opzet van de studie was bekend dat het benodigde aantal patiënten alleen gehaald
konn worden in een multicentrische opzet. Zonder de medewerking van gynaecologen,
IVF-artsen,, biometrist, (poli) verpleegkundigen, operatiekamer personeel en secretariaat
medewerkerss van de betrokken ziekenhuizen was het ons natuurlijk nooit gelukt om de
studiee te voltooien. Bedankt voor jullie inzet:
Dr.. M.C. Armeanu (Kennemer Gasthuis, lokatie DEO, Haarlem); Dr. R.E. Bernardus
(Ziekenhuiss Gooi Noord, Blaricum); Dr. H.E. Bobeck (Rode Kruis Ziekenhuis,
Beverwijk);; Dr. R.S.G.M. Bots, B. Roozenburg (Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg);
Prof.. dr. D.D.M. Braat (Universitair Medisch Centrum, St. Radboud, Nijmegen);
J.. Dawson (Gelre Ziekenhuizen, lokatie Juliana, Apeldoorn); Dr. H.J.H.M. van Dessel,
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T.J.G.. Griffioen (Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg); A.B. Dijkman, G.L.M. Lips, J.A.
Schrickxx (Boven-IJ Ziekenhuis, Amsterdam); Dr. J.P.R. Doornbos (Zaans Medisch
Centrumm De Heel, Zaandam); C.J.H. Dargel, Dr. PA. van Dop, Dr. B.C. Schoot
(Catharinaa Ziekenhuis, Eindhoven); Dr. G.A.J. Dunselman (Academisch Ziekenhuis
Maastricht,, Maastricht); Dr. M.H. Emanuel, Dr. K. Wamsteker (Spaarne Ziekenhuis,
Haarlem);; Ph.A. Engelen (Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam); Dr. D.A. Gietelink
(Amphiaa Ziekenhuis, lokatie Langendijk, Breda); Dr. C.J.C.M. Hamilton (Jeroen Bosch
Ziekenhuis,, lokatie Groot Ziekengasthuis, 's Hertogenbosch); Prof. dr. M.J. Heineman
(Academischh Ziekenhuis Groningen, Groningen); Dr. D.J. Hemrika, P.A. Füerman (Onze
Lievee Vrouwe Gasthuis, Amsterdam); Dr. P.W.H. Houben (Gemini Ziekenhuis, Den
Helder);; Dr. Y.M. van Kasteren (Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar); W.M. Killian
(Ziekenhuiss Amstelveen, Amstelveen); M.D. Kloosterman (Ziekenhuis Rijnstate,
Arnhem);; Dr. RA. Leerentveld (Isala Klinieken, lokatie Sophia, Zwolle); P. Paaymans
(Streekziekenhuiss Midden-Twente, Hengelo); C.N.M. Renckens (Westfries Gasthuis,
Hoorn);; Dr. R.A.K. Samlal (Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede); Prof. dr. F. Scheele (Sint
Lucass Andreas Ziekenhuis, lokatie Lucas, Amsterdam); Dr. W.J. van der Velde
(Waterlandziekenhuis,, Purmerend); Dr. M.A.H.M. Wiegerinck, E. Moret (Maxima
Medischh Centrum, Veldhoven).
Wouterr van Inzen heeft een grote bijdrage geleverd aan het omzetten van gegevens uit
Fertibasee tot analyseerbare data, hiervoor mijn dank.
Dee patiënten kregen een operatieve ingreep en werden vervolgd en/of behandeld op de
polikliniek.. Ik wil Tilly en Jeltje, operatieverpleegkundigen, bedanken voor het bewaken
enn paraat hebben van het LEO apparaat. Anita, Brigitte, Hanneke, Ineke, José, Juliette,
Leonie,, Lonneke en Ragna wil ik bedanken voor de goede en gezellige samenwerking op
hett C W . Etelka, Gabriela en Janne-Meije bedankt voor het opvangen van de patiënten
tijdenss mijn afwezigheid.
Voorr papier, cartridge, fax, maar vooral om even benen te strekken en uit te blazen kon ik
altijdd terecht bij de dames van het secretariaat; Clara, Debbie, Irene, Jiska, Marijke,
Marjolein,, Ria en Thea.
Hanss Groenendijk wil ik bedanken voor het kopiëren van talrijke artikelen.
Naastt ons team waren er natuurlijk collega onderzoekers waarmee ik met heel veel plezier
hebb samengewerkt. Lieve Maarten, Marianne, Marja, Moira, Saskia en Wessel, jullie
betrokkenheid,, steun, saamhorigheid en gezelligheid deden mij goed. Nathalie, naast
wetenschapp haalden wij ons ook heel snel het moederschap op de hals. Het is ons goed
gelukt.. Helaas zien we elkaar niet zo vaak meer, maar het afronden van het proefschrift
biedtt perspectief. Dan Judith, samen delen, dat hebben we gedaan; frustraties, verdriet,
blijdschapp maar vooral ook waardering. We waren er voor elkaar, we waren samen in
Lausannee en in Orlando. We zullen er samen zijn in de Lutherse kerk. Ik ben blij dat je
naastt me staat.
Dee leden van de promotiecommissie prof. A.H. Balen, prof. dr. O.P Bleker, prof. dr.
B.C.. Fauser, dr. C.B. Lambalk en prof. dr. M. Offringa bedank ik voor het kritisch
doornemenn van het proefschrift.
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Dee gynaecologen in het OLVG en AMC dank ik voor hun begrip en voor de extra tijd
diee mij werd gegeven voor de afronding van mijn proefschrift. Ik dank mijn collega artsassistentenn voor het ruilen van diensten en opvangen van de extra werkzaamheden.
Maria,, ik zal het nooit leren of het nou de of het proefschrift is: ik ben je dankbaar voor
hett kritisch bekijken en corrigeren van mijn Nederlandse teksten.
Jolanda,, ik wil jou bedanken voor je gastvrijheid. Ik zal niet de laatste promovenda zijn
diee 's avonds of 's zondags met Fulco weer artikelen moet doornemen. Je inzet voor
promovendii (ook voor het in toom houden van Fulco's gedrevenheid) wordt zeer
gewaardeerd. .
Lievee Oscar, door jouw vakkundigheid en creativiteit is het een prachtig boek geworden,
ikk ben er trots op.
Gelukkigg kun je in een vriendschap lange pauzes inlassen; dus Endam, Jeanette, José en
Mayaa dank voor jullie begrip.
Lievee Nese en Ishak, mijn dank gaat uit naar jullie goede, vertrouwde vriendschap. Ne§e
hett staat nu zwart op wit: ik zal er meer zijn. Ishak, bedankt voor je voorbereidingen en
steun. .
Mevr.. C. Zondervan. Als adjunct directrice van de LBO school, Carry van Brugge, hebt
uu in mij wat gezien en hebt u zich ingezet voor mijn verdere scholing. Hier heeft het toe
geleid!! Bedankt.
Lievee familie Bayram, jullie vangnet heeft ervoor gezorgd dat er niets verloren ging.
SevgiÜÜ annem, beni her zaman, hic, yorulmadan, bir kar§ihk beklemeden destekledin.
Sensizz ne yapardim, sakin beni yalniz birakma.
Sevgilii babam, sen de yanimda olsaydin, aslinda her §eyimi sana borcjuyum. Inaniyorum
kii bugün sen herkesten daha mutlu ve gururlusun. Rahmet i^inde yat.
Lievee Enver, je verlaat je dierbaren om bij mij te zijn, je steunt mij en verlegt je idealen
voorr mij; ik heb mijn co-schappen gelopen, ik heb mijn arts-diploma, ik ben AGNIO
geweest,, het proefschrift is af en ik ben nu AGIO (helaas net nog geen gynaecoloog).
Genoegg weggestreept en nu beloofd is beloofd, meer tijd voor elkaar (en onze kinderen).
Senii Seviyorum. Her zaman yanimda ol.
Lievee Selin, ik hou ook duizend miljoen keer van jou. Je hoeft je niet meer af te vragen of
mamaa nou een bril had of niet. Lieve Bener, hoeveel houdt mama ook al weer van je?
Büyüüük.. Juist ja, hééél vééél. Mama zal er altijd voor jullie zijn.
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