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Dankwoord 

 

Vele mensen hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan het tot standkomen van dit 

proefschrift. Niet iedereen kan ik noemen, maar allen ben ik dankbaar.  

 

Prof. dr A.J.M. Balm, beste Fons, 

Eigenlijk had jouw naam naast die van mij voorop de kaft van dit boekje moeten 

staan. Zonder jou was dit project niet gestart, niet doorgegaan en nog minder snel tot 

een eind gekomen. Ik besef mij dat het voor jou, met je formule 1 acceleratie 

vermogen, soms moeilijk was met deze diesel samen te werken. Een ding dat wij wel 

gemeen hebben: eenmaal vastgebeten laten we niet meer los. Dat resulteerde in dit 

proefschrift.  

Ik bewonder jouw tomeloze inzet, bevlogenheid, werklust en motivatievermogen. 

Dank voor dit alles. Wat zal het stil worden op de mail……. 

 

Dr M.L.F. Velthuysen, beste Loes, 

Het begin van deze studie lag voornamelijk bij jou met de eerste LOH analyses. 

Ondanks alle drukte wist jij toch tijd vrij te maken voor alle analyses en de vele 

vragen van mijn kant. Heel veel dank voor deze samenwerking. 

 

Dr H.M. Klomp, beste Houke, 

Dank voor je scherpe analyses en commentaar. Vooral het laatste deel van het 

proefschrift is sterk beïnvloed door jouw ideeën en dat heeft dit proefschrift absoluut 

een mooier geheel gemaakt. 

 

Dr H. Van Tinteren, Beste Harm, 

Dank voor je kritische commentaren en je analytische blik. Meerdere malen schoof ik 

bij je aan de tafel en dan legde je gerust alles nog een keer uit. Toen de afstand naar 

Amsterdam wat groter werd continueerde dit gewoon via de mail. Dank voor je hulp 

en de prettige samenwerking. 

 

De leden van de promotiecommissie Prof. dr A.C. Begg, Prof. dr E.H. Bel, Prof. dr 

D.J. Gouma, Prof. dr H.A.M. Marres, Prof. dr D.J. Richel en Prof. dr M.J. Van de 

Vijver, wil ik danken voor het beoordelen van het manuscript. 

 

Prof. dr R.H. Brakenhoff, Beste Ruud, 

Dank voor de samenwerking. Het was niet te merken dat we met twee verschillende 

instituten samenwerkten, het liep soepel en goed. Ook laat op de avond in Chicago! 
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Dank voor je directheid, bevlogenheid en goede ideeën. Zonder jou was het P53 

project niet mogelijk geweest.  

 

Dr M.W.M. van den Brekel, Beste Michiel, 

Dank voor je goede en stimulerende ideeën en scherpe blik en basis voor de 

samenwerking in het P53 project. 

 

Prof. dr N. van Zandwijk en Dr J.A. Burgers, Beste Nico en Sjaak, 

Dank voor jullie samenwerking en scherpe commentaar. 

 

Secetariaat KNO NKI-AvL: beste Marion en Noëlle: 

Geen vraag was jullie teveel en nooit heb ik een vraag tweemaal hoeven stellen. 

Veel dank voor jullie werk de afgelopen jaren en de gezellige mailwisselingen! 

 

Prof. dr Nolst Trenite en Prof. dr Fokkens, Beste Gijs en Wytske 

Dank voor het vertrouwen. Zonder jullie toestemming had ik dit project niet kunnen 

continueren tijdens de opleiding. Dank hiervoor en vooral ook dank voor alles wat ik 

geleerd heb van jullie en de rest van de staf tijdens de opleiding in het AMC. 

 

Beste oud collega assistenten KNO AMC dank voor de gezelligheid, collegialiteit en 

de stimulerende omgeving.  

In het bijzonder beste Ivar en Peter Jan: mijn opleiding is met jullie verbonden. 

Ondanks dat we alle drie vooral interesse hadden in zo goed en zo veel mogelijk 

opereren, hebben jullie mij altijd gestimuleerd dit proefschrift door te zetten tijdens de 

opleiding. Dank hiervoor. Wat hebben we een plezier gehad! Binnenkort weer een 

congresje? 

 

Vakgroep KNO Deventer, Beste Geert, Tjipco, Bram, Steven, Karien en Joeri, 

Dank dat jullie mij in neventaken mijn eerste tijd bij jullie wat hebben ontzien, zodat ik 

dit proefschrift kon afronden. Dat afronden heeft langer geduurd dan bedoeld 

(kwaliteit kost tijd), maar nu ben ik er volledig voor onze mooie vakgroep! 

 

Paranimfen Joeri Buwalda en Mark Geurts, ben blij dat jullie mij (weer) willen 

bijstaan. Opereren als spits gaat alleen goed als zowel het middenveld en de 

verdediging staan als een huis. Dat zit dus wel goed. Fijn dat jullie erbij zijn. Mijn 

dank is heel groot. In de zomer gaan we een feestje vieren! 
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Lieve Papa en Mama, 

Dank voor jullie ongelimiteerde steun en hulp. Dank voor alle mogelijkheden die jullie 

mij altijd hebben geboden. Druk van jullie uit is er nooit geweest (eerder het 

tegenovergestelde). Vertrouwen des te meer. Ik hoop dat ik dit door kan geven aan 

mijn kinderen. 

 

Lieve lieve kindjes: 

Lieve Roos, 

Ga vooral door met dansen (Papa, kun je nog eeeeeen keer dat liedje opzetten?), 

mooie jurken aandoen (niet te koud) en heel veel tekenen en kleuren…..;  

Lieve Fien,  

Ga vooral door met dansen (met Roos, maar niet teveel rondjes draaien!!), eindeloos 

lief spelen, slakken en kikkers zoeken en Pippi knuffelen…..; 

Lieve Suusje, 

Ga vooral door met lachen (kun je ook wat anders?), ondeugend zijn, lekker gillen en 

samen met Fien en Pippi rotzooien buiten…..; 

Lieve Willem:  

Ga vooral door met zoet zijn, schateren, stralen naar je zusjes, lekker druk doen en 

vooral heel goed de wereld verkennen…….; 

 

……..promoveren komt later wel! 

 

Liefste Lien, 

Dank voor alles………. 

Kortgeleden hebben we de grenzen van het leven van dichtbij gezien en besloten dat 

niets belangrijker is dan het leven zelf. Na dit proefschrift hebben we meer tijd om dit 

leven nog intenser met elkaar én onze 4 wondertjes te beleven. Ik ben ongelofelijk 

trots op jouw vastberadenheid, je doorzettingsvermogen en vooral je grenzeloos 

vertrouwen in de toekomst.  

Dit hebben we maar mooi afgemaakt tussen de bedrijven door en nu gaan we het 

vieren! 

 


