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NAWOORD

Het proefschrift dat voor u ligt beschrijft de resultaten van 3 jaar 

onderzoek naar de temperatuur en luchtvochtigheid in het tracheostoma bij 

gelaryngectomeerden. Maar het vertelt niet mijn persoonlijke ontwikkeling en 

zeker niet de vele leuke en leerzame ervaringen met collega’s en vrienden. 

Terugkijkend op drie jaar onderzoek kan ik met zekerheid zeggen dat een 

promotieonderzoek niet gaat zonder tegenslagen. Hoe vaak ik met de 

meetapparatuur weer bij de MTO afdeling van het AMC ben geweest om het 

te laten repareren is onmogelijk op één hand te tellen. Hoe vaak ik de data-

analyses gecontroleerd, nagerekend en opnieuw gecontroleerd is ontelbaar. 

Hoe veel versies ik gemaakt heb van mijn eerste artikel wil ik niet eens meer 

weten! 

Maar bovenal levert een promotie onderzoek ook vele fantastische momenten 

en dierbare herinneringen op! De voldoening als de resultaten na alle 

herberekeningen dan toch kloppen. De ervaren trots bij de publicatie van het 

eerste artikel. De gezelligheid, steun en saamhorigheid behorend bij de vele 

‘bakkies’, lunches en borrels. Maar het allermooiste is toch het definitieve 

eindresultaat. Dit proefschrift. 

Werkend aan de finale versie van dit proefschrift kom je tot het besef dat dit 

alleen tot stand had kunnen komen door de inzet van en samenwerking met 

vele anderen. De volgende personen wil ik graag in het bijzonder bedanken:

Alle gelaryngectomeerden die hebben meegewerkt als proefpersoon en 

mede daardoor dit onderzoek mogelijk gemaakt hebben. Veel respect heb ik 

gekregen voor de eindeloze bereidbaarheid en bereidwilligheid om steeds weer 

te participeren in klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Frans Hilgers. Voor alle waardevolle en kritische adviezen. Het motiverende 

enthousiasme. De zelfstandigheid, vertrouwen en vrijheid dat ik kreeg. Ik 

citeer4 en bevestig: “een betere promotor kan een promovendus zich niet 

wensen”.

4 Jan Karel Zuur, in: Postlaryngectomy pulmonary physiology and tracheal climate and 
the influence of a heat and moiture exchanger (HME). ISBN/ EAN 978-90-902288-4. 
(Pagina 115)
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Saar Muller. Voor de vele kritische en waardevolle fysische inzichten die de 

resultaten ineens nog interessanter maakten. Voor de basisbeginselen klinisch 

fysicus en de cursus Excel voor gevorderden. Ik bewonder je bijna onnavolgbare 

snelheid waarmee je de data kon interpreteren. Naast mijn begeleider was je 

ook als een vriendin en soms ook een beetje een moeder voor me ;-). 

Andrew Vincent. Voor de uitstekende statistische analyses en modellering, wat 

een uitermate interessante draai aan de resultaten heeft gegeven. Maar ook 

dank voor het eindeloze geduld wat je met ons had moeten hebben…

Alle medewerkers van de (voormalige) MTO afdeling van het AMC. Voor de 

uren klussen aan ‘het apparaat’, dat ‘weer eens kapot’ was. Gelukkig waren 

jullie een ontzettend leuk team om mee samen te werken. Marcel, je nieuwe 

baan als docent is je op het lijf geschreven!

Alle stafleden, arts-onderzoekers en arts-assistenten van het NKI/AVL. Voor de 

leuke en motiverende werkomgeving. Dankzij jullie is de onderzoeksperiode 

veranderd in een fantastische tijd met veel leuke herinneringen. 

Alle collegae van het AMC, LVAG-ers en vrienden. Voor de steun en een 

luisterend oor. Niet onbelangrijk: dank juist ook voor de afleiding.

Carlijn Holland en Gurbe Scheenstra. Voor het zijn van mijn paranimfen. 

Carlijn, samen hebben we onze eerste stappen in de KNO wereld gezet als 

‘semi-arts’, samen tegelijkertijd aan de opleiding begonnen. Hoop dat we nog 

een leuke tijd samen tegemoet gaan! En Gurbe, geen zorgen, je blijft mijn 

favoriete broer!

Mijn ouders, (aanstaande) schoonouders, broer (nogmaals) en zussen: Voor 

jullie onvoorwaardelijke steun en vertrouwen. En hoe heerlijk het is om ‘thuis’ 

te komen, vooral als we weer eens met ‘zijn allen’ zijn. Ik vind het geweldig dat 

er nog twee (en misschien wel 3!) promoties aankomen binnenkort!

Frank. Voor alles. Ik hou gewoon ontzettend veel van je! 


