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Dankwoord
Prof. dr. F.J.M. Hilgers. Beste Frans, dank je voor het vertrouwen en de vrijheid die je 

me gegeven hebt bij het vormgeven van het onderzoek. Altijd ben je bereid over lastige 

kwesties mee te denken en een en ander zo nodig richting te geven. Je ongetemde 

enthousiasme op het gebied van onderzoek en je ongeëvenaarde hoeveelheid klinische 

ervaring zijn van onschatbare waarde. Daarnaast is je niet te stuiten optimisme in mijn 

ogen je kerncompetentie. Ik denk dat een promovendus zich geen betere promotor kan 

wensen.

Dr. S.H. Muller. Beste Saar, als we jou niet tegen het lijf waren gelopen, dan had het 

eindresultaat er heel anders uitgezien, als het er al geweest zou zijn. Gepromoveerd op 

luchtvochtigheidsensoren en werkzaam in het AVL. Een wonderbaarlijk toeval. Een 

enthousiastere co-promotor had ik me niet kunnen wensen. Het moet even wennen 

geweest zijn, als fysicus tussen twee dokters. De manier waarop jij vat krijgt op complexe 

materie, evenals je oog voor “de mens” achter de promovendus bewonder ik zeer. Ik heb 

veel van je geleerd.

Dr. A. Vincent en G. Hart. Beste Andrew en Guus, zeer veel dank ben ik jullie verschuldigd 

ten aanzien van de statische en wiskundige modellen die jullie hebben gebruikt om de 

enorme hoeveelheid data verantwoord om te zetten in resultaten.

Dr. M. Sinaasappel. Beste Michiel, waar zouden we geweest zijn zonder jouw LabVIEW 

programmeerkwaliteiten en je immer kritische houding ten aanzien van de transcutane 

oxymetrie, het onderwerp waar je zelf op gepromoveerd bent. Een perfecte aanvulling op 

het team. Dank voor al je hulp.

Dr. F.H.C. de Jongh. Beste Frans, als een van de eersten was jij bij het project betrokken. Je 

hebt een belangrijke rol gespeeld bij mijn eerste oriënterende stappen en bij de ontwikkeling 

van de ACE. Jouw achtergrond, longfysioloog en fysicus, bracht een onmisbare kijk op de 

materie met zich mee. Dank voor je niet aflatende enthousiasme, je - per definitie- binnen 

24 uur antwoord ten aanzien van revisies en je onvoorwaardelijke hulp op locatie: het 

AMC, het  AVL, en in de TU Delft.

De Medisch-Technische Ontwikkelafdeling van het AMC; afdeling fijne mechanica: M. 

Shehata, F. de Vries; afdeling elektronica: M. van der Horst, R. Voorn, J. van Leeuwen. 

Beste Morgan, Frits, Marcel, Ruud, en Jan, we hadden een zeer ambitieus plan. En eerlijk 

gezegd vraag ik me af of we eraan begonnen waren als we van tevoren geweten hadden 

welke problemen we zouden moeten overwinnen. Maar het is gelukt en daar kunnen we 

trots op zijn. Heel veel dank. Onbegrijpelijk dat een innovatieve afdeling als het MTO 

moet inkrimpen tot haast onwerkbaar kleine proporties.



116

K. Sier en T. Vlasveld, instrumentmakers AVL. Beste Kees en Ton, veel dank voor jullie 

bijdrage. Instrumentmaker is een prachtig ambacht en het was iedere keer leuk om te zien 

welke praktische oplossing jullie nu weer bedacht hadden.

Marieke Groot - Obbink. Beste Marieke, groot was je geduld als ik weer eens op het 

laatste moment met een aanvraag voor longfunctie onderzoek kwam aanzetten. Je hebt 

heel veel werk verzet, ook voor onderzoek dat dit boekje uiteindelijk niet gehaald heeft. Ik 

ben je hier erg dankbaar voor.

De vele gelaryngectomeerden, die vaak meermalen belangeloos zijn komen opdraven en 

van groot belang zijn geweest bij het tot stand komen van onderzoeksprotocollen en de 

uiteindelijke versie van de “Airway Climate Explorer”. Allen ben ik zeer dankbaar. Een 

naam wil ik graag noemen, aangezien zijn bezoeken aan het AVL inmiddels ontelbaar in 

aantal zijn; Dhr. Rompa. Beste Cees, je bijdrage zowel in kwantiteit als in kwaliteit is van 

onschatbare waarde geweest. Heel veel dank.

Dr. M.J.L. Bucx. Beste Martin, primair ben je als opleider verantwoordelijk voor mijn 

opleiding tot anesthesioloog en niet voor mijn promotie op KNO - gebied. Desondanks 

heb je in belangrijke mate de afronding hiervan ondersteund. Veel dank daarvoor.

Marion van Zuilen. Beste Marion, je bent de spil waar de afdeling KNO op draait. Veel 

dank voor je talloze malen ad-hoc bijstand.

Vele arts-onderzoekers heb ik in HOD promotietrein van het AVL zien passeren, alsmede 

veel arts-assistenten in de kliniek. Allen ben ik dankbaar voor de ontelbare gezellige, 

soms hilarische momenten. In het bijzonder Jennifer Bradshaw, Guido van den Broek, 

Petra Jongmans, Jakko Nieuwenhuijzen, Heike Nijst en Maya van Rossum.

Arine de Bordes. Lieve Arine, het grootste deel van mijn onderzoeksperiode heb je me 

onvoorwaardelijk gesteund. Ik ben je hier erg dankbaar voor.

S.A. van Haaff en F.J.C. Grimmelikhuysen. Beste Steven en Erik, ik ben trots op onze hechte 

vriendschap. Geweldig dat jullie aan mijn zijde willen staan tijdens de verdediging.

Mijn ouders en mijn twee zussen. Lieve pap en mam, Chris en Lot. Ik prijs mezelf zo 

gelukkig met jullie steun en gezelligheid. Ik hou van jullie.

Lieve Ingrid, wat heerlijk dat je zo vaak zo dichtbij bent. Laten we dat voor altijd zo laten.


