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DANKWOORD 
 
 
Velen hebben mij bijgestaan op de meest uiteenlopende manieren bij het tot stand komen 
van dit proefschrift. Een ding is mij duidelijk geworden, promoveren doe je en kan je niet 
alleen. Een aantal personen wil ik in het bijzonder noemen. 
 
Beste Wytske, het is gelukt. Zonder jou geen boekje, dat is zeker. Het was in alle 
opzichten een intense en buitengewoon leerzame tijd voor mij. Dank voor de uitdaging en 
je geloof dat het af zou komen.  
 
Veel dank aan de promotiecommissie voor het doorlezen en goedkeuren van het 
uiteindelijke proefschrift. Ik ben buitengewoon vereerd dat jullie bereid zijn om zitting te 
nemen in mijn promotiecommissie.  
 
Veel medeauteurs hebben uiteraard meegeholpen aan dit proefschrift. Allemaal erg 
bedankt. In het bijzonder Nan van Geloven die mij meer dan eens de weg wees in het 
labyrint der statistiek. 
 
Veel bijzondere dank aan alle arts-assistenten KNO in het AMC van 2003-2009 waar ik 
mee mocht samenwerken. Samen sta je sterk! Naast zorg leveren voor de patiënt, heb ik 
met sommigen in de avonduren en weekenden dit boekje telkens weer een stukje 
dichterbij gebracht. Dank voor de collegialiteit en de in alle opzichten onvergetelijke tijd. Tik 
‘m aan! 
 
Iedereen die ooit een status of een artikel voor één van mijn onderzoekjes heeft 
opgezocht: enorm bedankt. Zonder jullie hulp zou ik nu pas op de helft zijn. 
 
Beste Christa en Lot. Op een moeilijk punt in het begin waren jullie er voor me. Dat ben ik 
niet vergeten. Nadat jullie hadden meegelezen met mijn eerste stuk ging het goed. Veel 
dank. 
 
Beste Joost. Wij hebben kamertje Uno, uniek gemaakt. Samen plaatjes draaien, lungootjes 
drinken en Tour de France kijken. Maar ook serieus discussiëren over de zaken die ons 
bezig hielden. Ik waardeer je mening enorm, want vaak leg jij de vinger op de zekere plek.  
 
Beste Guido, beste Bas. Waanzinnig vereerd ben ik dat jullie mijn paranimfen willen zijn. 
Beste Guido, we ontmoetten elkaar tijdens het wadlopen en sindsdien hebben we heel wat 
meegemaakt. Dank voor je vriendschap, de relaxte steun, je humor, het zeilen en het 
sparren dat we deden. Beste Bas, je energie en grappenmakerij hebben me zeer vaak 
opgevrolijkt. Tja en hoe dat gat in het plafond nu is ontstaan tijdens het voetballen op de 
gang, zal wel altijd een mysterie blijven  Heren, wanneer gaan we weer eens duiken?   
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Veel dank aan mijn vrienden voor alle afleiding de afgelopen jaren tijdens goede 
gesprekken, etentjes, feestjes, koehandelavonden, skivakanties, fietstochten en 
squashbattles. Jullie support was onmisbaar! 
 
Beste Marleen, Julie, Jan-Willem, Markus, Jasper en Brechtje, veel dank voor de interesse 
en de ruimte die ik van jullie kreeg om dit boekje af te ronden. 
 
Lieve Maud en Jeroen, lieve Maartje en Rob. Dank voor jullie steun, interesse en nooit 
aflatende begrip. Kom maar op met die verjaardagen en feestjes.  
 
Lieve Boris, Luuk en Bram. Dankzij jullie kan ik af en toe ontsnappen naar een bijzonder 
vrolijke wereld. Jullie zijn mijn super neefjes waar ik beretrots op ben. Laten we veel gaan 
voetballen en tennissen, maar kijk uit voor de “zitstraf”.  
 
Lieve Jos en José, lieve pa en ma. Het boekje is af. Voor iemand met vermeende 
dyslectische trekjes best een hele klus. Jullie hebben me geleerd altijd goed je best te 
doen en hard te werken, maar belangrijker nog om je dromen na te streven en te genieten 
van het mooie leven. Dank voor jullie onvoorwaardelijk steun. Hopelijk heb ik nu meer tijd 
om jullie lastig te vallen. Ik kan me geen lievere, betere en mooiere ouders wensen. Op 
jullie gezondheid! 
 
Als laatste in de rij, maar eigenlijk de belangrijkste, lieve Chantal. We kennen elkaar nu 
bijna 5 jaar en je bent totaal niet meer weg te denken uit mijn leven. Zonder dat je je er zelf 
misschien bewust van bent, bewees jij meer dan eens, één van de belangrijkste drijvende 
krachten te zijn die mij hebben gestimuleerd om dit boekje tot een goed einde te brengen. 
Je bent erg geduldig met me en geeft me vrijheid en steun waar nodig. En door mij op 
cruciale momenten een spiegel voor te houden, blijf ik bij de les. Lief, de klus is af!  
 
Aan iedereen die ik niet persoonlijk heb genoemd: mijn dank is niet minder groot. 
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