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DANKWOORD

Dit proefschrift was nooit geworden zoals het er nu ligt zonder hulp en steun van 
velen. Daarvoor wil ik graag een aantal mensen in het bijzonder dank.

Allereerst en bovenal dr. p.G.A. hompes, beste peter, als jij mij niet had aangenomen, 
had ik hier nooit gestaan. Na een proefperiode als ANIoS op de polikliniek VpG, 
heb jij ervoor gezorgd dat ik op een rijdende onderzoeks-trein ben gestapt die mij 
heeft gebracht tot een compleet proefschrift. Je was altijd van de praktische aanpak 
zonder veel bijzaken. Recht door zee en zeer duidelijk. Ik heb niet alleen veel van je 
geleerd op het gebied van de voortplantingsgeneeskunde en wetenschap, ook vele 
andere belangrijke levenslessen heb je me bijgebracht tijdens de lunches op dinsdag. 
Ik zal de Long Johns missen! Dank voor alles en geniet van de vrije tijd die komen 
gaat nu ik je niet meer overlaad met mails! 

prof. dr. B.W.J. mol, beste BW, via peter heb ik je leren kennen en nam jij me onder je 
hoede voor de begeleiding van mijn onderzoek. Ik heb bewondering voor hoeveel 
promovendi jij tegelijkertijd begeleid en dan nog kreeg ik altijd binnen 24 uur reactie. 
hoe doe je dat? Je wist me altijd zo te motiveren om het uiterste eruit te halen, dat ik 
er soms zelf versteld van stond. ook verloor je het individu achter de onderzoeker 
nooit uit het oog. Als ik tijdens een meeting of telefonische afspraak direct van wal 
wilde steken, begon jij altijd met: ”hoe is het nou met Kim”. Iets wat ik altijd heel erg 
heb gewaardeerd. Ik heb veel van je geleerd en ben je daar erg dankbaar voor. Ik kijk 
er naar uit om ook hierna met je te mogen blijven samenwerken.

Dr. V. mijatovic, beste Velja, ik heb je leren kennen toen ik als ANIoS op de 
polikliniek VpG van de VUmc kwam werken. Al vrij snel vroeg je me wat mijn 
plannen waren en liet je me weten dat je nog een onderzoeker zocht om te helpen 
bij de DESh trial. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen en heeft er onder 
andere toe geleid dat ik hier nu sta. Ik kon altijd even aankloppen wat zorgde voor 
een fijne samenwerking die zich in de toekomst hopelijk gaat voortzetten, zowel op 
wetenschappelijk gebied als ook in de kliniek. Dank voor je begeleiding. 

Leden van de leescommissie, prof. dr. c.B. Lambalk,  prof. dr. f.J.m. Broekmans, 
prof. dr. f. van der Veen, dr. m.h. Emanuel, dr. N. Bayram, dr. J.h.T.m. van 
Waesberghe, dank voor uw kritische beoordeling van het proefschrift. Ik kijk er 
naar uit om het ten overstaan van u op 30 mei 2016 te mogen verdedigen.

Dank aan alle mede-auteurs van de artikelen uit dit proefschrift voor de fijne 
samenwerking.

Dank aan alle patiënten die aan de verschillende onderzoeken beschreven in dit 
proefschrift hebben deelgenomen, zonder uw deelname had dit proefschrift niet 
bestaan.

Dank aan alle klinieken die hebben deelgenomen aan de multicenter studies, voor 
de hulp bij het includeren van patiënten en verzamelen van de onderzoeksgegevens.

Alle gynaecologen, arts-assistenten en klinisch verloskundigen van het VU medisch 
centrum, dank voor de fijne en leerzame periode als arts-assistent, maar ook als 
onderzoeker op de afdeling VpG. 

Beste staf van de VpG van het VU medisch centrum, IVf-artsen en medewerkers van 
de polikliniek en het IVf-centrum, dank voor de leerzame periode op de polikliniek 
VpG en jullie hulp bij het includeren van patiënten voor de studies. Ik kijk ernaar uit 
om straks weer met jullie te mogen samenwerken.

Alle mede-onderzoekers van de VU en het consortium, in het bijzonder: marit, 
mirthe, Joukje, Lisette, Nicole, Bauke, Lotte, margot, Debbie, Viola, Nienke en 
machteld, dank voor jullie hulp en bovenal jullie gezelligheid!

Beste madeleine, hoe had ik me ooit door deze onderzoekstijd heen gewerkt 
zonder jouw eindeloze hulp. Ik kon altijd bij je terecht als ik niet wist hoe ik iets 
aan moest pakken, maar ook adviseerde je me wanneer ik beter wel of niet een 
vakantieaanvraag bij peter kon doen. Dank voor alles!

Beste Yvonne, lieve zuster, een beetje prettig gestoord mag ik je wel noemen als 
je weer eens opzoek was naar dr. Bernard en me door de telefoon toezong met 
het liedje: “nasi, bami……” Zonder jou heerlijke tussendoortjes op de poli en de 
voortreffelijke diners had ik mijn onderzoekstijd heel anders beleefd. Ik hoop nog 
lang van je optimisme, grappen en grollen en heerlijke eten te mogen genieten! 
Dank voor al je steun en gezelligheid!
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Lieve endonerds, Ank, marjo, Yo, marit, Eef, dank voor alle leerzame presentaties, 
maar ook de gezellige lunches, hSG spreekuren en etentjes!

Beste henk, ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik je dank voor de 
eindeloze gezelligheid en trouwe hulp tijdens de hSGs. Ik hoop dat de voorraad 
marshmallows tegenwoordig wat langer meegaat!

Dank aan alle gynaecologen, arts-assistenten, klinische verloskundigen en 
verpleegkundigen van het Sint franciscus Gasthuis in Rotterdam. ondanks dat ik 
uit 020 kwam, hebben jullie me met open armen ontvangen en heb ik ontzettend 
veel van jullie geleerd!

Alle gynaecologen, arts-assistenten, klinische verloskundigen en verpleegkundigen 
van het Zaans medisch centrum, dank voor de fijne leerzame, maar ook gezellig 
periode als arts-assistent. Gelukkig blijf ik voorlopig nog even bij jullie werken!

Lieve Neriman, ik ben blij dat jij me als zeer betrokken opleider gedurende de eerste 
twee jaar van mijn opleiding onder je hoede hebt genomen. Ik heb al veel van je 
geleerd, maar hoop dat nog veel meer te gaan doen!!

Lieve Dushi’s, Leo, meik, Q, Tini, maddy, mutske, Jet, Els en Sturm, dank voor alle 
gezelligheid, de mooie dushi weekenden, vakanties en klaverjas avonden. Altijd 
fijn even wat afleiding na een dagje schrijven. En natuurlijk mag ik ook de andere 
dushi’s en swa’s niet vergeten! Dank voor al jullie gezelligheid en hoop dat jullie er 
op vrijdag 3 juni in grote getalen zijn!

Lieve hoeve, gelukkig zorgde jullie af en toe voor wat ontspanning en gezelligheid 
naast het werk. Ik hoop jullie na 30 mei weer wat vaker te zien!

Lieve Jc Kiwi, wat heerlijk dat jullie ook gewoon onder werktijd langskomen… ik 
mag dan ook vaak de eerste foto’s van die kleine maken. Ik hoop op nog veel gezellig 
kerstdiners, borrels en babyshowers de aankomende jaren. 

Lieve Bic bende, fre, Em, Daan, Go, Jus en mariana dank voor alle gezellige koffietjes 
en etentjes. het was altijd heerlijk om even bij jullie te kunnen spuien. 

Lieve madel, wat heerlijk dat ik je altijd al om 8 uur ‘s morgens kan bellen om 
vervolgens uren met je aan de telefoon hangen voor intercollegiaal overleg of 
gewoon eindeloos kletsen over koetjes en kalfjes. Dank voor je eindeloze steun!

mijn paranimfen: lieve fleur, samen op de godinnen vloer, samen naar curaçao 
en tegenwoordig zelfs lekker burgerlijk met zijn vieren op vakantie! Je hebt mijn 
promotie op de voet gevolgd en gesteund met vele koffietjes en Tony’s chocolonely! 
Ik ben heel blij dat je vandaag dan ook letterlijk naast me staat om me bij te staan bij 
dit laatste stukje om daarna te vieren dat het ei eindelijk gelegd is. Je bent een lieverd 
en ik hoop op nog veel gezellige uitjes in de toekomst! 

Lieve marit, halverwege mijn onderzoeksperiode ben je gesetteld achter de computer 
tegenover me. Je gaf de kamer direct een make-over om er vervolgens uren met mij 
door te brengen. hoe vaak hebben we niet om 8 uur op wacht bij de telefoon gezeten, 
en hoeveel paaseieren zijn er doorheen gegaan. Je hebt me ontzetten geholpen met 
mijn onderzoek! Dank hiervoor en nog meer voor alle gezelligheid! Ik ben blij dat je 
vandaag aan mijn zijde staat!

Lieve floris, mijn grote broer en mijn grote voorbeeld. Altijd heb ik je in je voetsporen 
gevolgd! maar ook wanneer ik mijn eigen weg koos bleef je achter mij staan. De vele 
bezoekjes in het weekend waren een heerlijk afleiding tijdens het schrijven. Dank 
voor je steun en je wijze adviezen! Je zal altijd mijn grote voorbeeld blijven!

Lieve Suus, wat bof ik met een schoonzuster zoals jij. Jij wist alle stress altijd weer te 
relativeren. Dank dat ik altijd even langs mag komen om te chillen. De vele taartjes 
en etentjes hebben me goed gedaan. Lieve paco, Noor en huub, met jullie in de tuin 
ravotten, hutten te bouwen of met de lego te spelen was een lekkere afleiding. Jullie 
zijn een heerlijk stel!

Lieve pap en mam, het is moeilijk om jullie in een paar zinnen te bedanken. 
Jullie hebben me altijd vrij gelaten in de keuzes die ik heb gemaakt en me daarin 
onvoorwaardelijk gesteund. Zonder jullie steun en vertrouwen had ik hier nu niet 
gestaan! Ik mag mezelf prijzen met zulke lieve ouders! Dank voor alles!

Allerliefste Jasper, Dushi, wat ben ik blij dat ik jou ben tegen gekomen op curaçao! 
Je bent mijn meest kritische reviewer geweest tijdens mijn gehele promotietraject! Ik 
ben je dankbaar voor al je hulp en steun, maar nog veel meer voor al het andere. Ik 
hou van je!
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CURRICULUM VITAE

Kim Dreyer werd geboren op 9 mei 1983 in Leiden en groeide op in Noordwijk aan 
zee. Na het behalen van het VWo diploma aan het Rijnlands Lyceum te oegstgeest 
startte zij in 2001 met de studie bedrijfskunde aan de Rijks Universiteit van 
Groningen. In 2002 werd zij ingeloot voor de studie geneeskunde. Tijdens haar studie 
liep zij gedurende twee maanden een klinische stage op de afdeling Gynaecologie 
en Verloskunde in het ospedale policlinico Giambattista Rossi Borgo Roma in het 
Italiaanse Verona, waar haar interesse in dit vakgebied is gewekt. Daarna vertrok 
ze voor een jaar naar curaçao voor coschappen in het Sint Elisabeth Ziekenhuis 
in Willemstad. In mei 2009 behaalde zij haar artsexamen. Aansluitend heeft Kim 
als arts-assistent niet in opleiding klinische ervaring opgedaan op de afdeling 
Gynaecologie en Verloskunde in het Sint franciscus Gasthuis te Rotterdam en op 
de polikliniek voor Voortplantingsgeneeskunde van het VU medisch centrum te 
Amsterdam. Vervolgens startte zij, onder begeleiding van promotor prof. B.W.J. mol 
en copromotoren dr. p.G.A. hompes en dr. V. mijatovic, met onderzoek dat heeft 
geleid tot dit proefschrift. In oktober 2014 is zij met veel enthousiasme gestart met 
de opleiding tot gynaecoloog aan het VU medisch centrum te Amsterdam (opleider 
prof. dr. J.I.p. de Vries). momenteel volgt zij het eerste deel van haar opleiding in het 
Zaans medisch centrum te Zaandam (opleider dr. N. Bayram).
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