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Dankwoord

Note: Italics are in English (for our English speaking friends)

Waarom staat er een cartoon met dinosaurussen tijdens het einde van het
Krijt op de achterkant van een proefschrift over dode zones in het gehoor? Een
goede vriend schreef in zijn proefschrift “What is time, but a progression of
moments?”. Als wetenschapper probeer je de wereld en alles daarin abstract
te beschrijven, te vereenvoudigen tot het ordelijk is. Echter, wetenschap staat
ook gelijk aan ingrijpende veranderingen. Soms zo boeiend als op Discovery
Channel, maar meestal zijn veranderingen voor een onderzoeker geleidelijk en
in de persoonlijke sfeer. Een wetenschappelijke tegenslag, een samenwerking
die uitbloeit tot vriendschap, of opluchting die volgt op de afronding van
een proefschrift. Het zijn deze momenten die je deelt met collega’s, vrienden
en familie. Aan hen is ook dit dankwoord geschreven. Graag bedank ik de
mensen die deel hebben uitgemaakt van mijn persoonlijke en wetenschappelijke
ontwikkeling tijdens het tijdperk waarin ik mij PhD student mocht noemen.

Life is a progression of events, that are shared with others.

Allereerst wil ik natuurlijk mijn promotor, prof. dr. ir. Wouter Dreschler,
bedanken. Wout, we hebben samen dit varkentje gewassen! We schoten met
hagel zonder iets te raken, zochten en vonden nieuwe jachtvelden bij Dyrehaven
in Denemarken en hebben lang in het aardedonker moeten wachten voor we
beet hadden. Toen lieten we niet meer los. Je hebt altijd geloof gehouden in
een goede afloop. Je hebt mij gesteund waar mogelijk en mij meer dan eens
verrast met je persoonlijke betrokkenheid. Hier ben ik je zeer dankbaar voor.

I would like to thank my German, English and Danish friends in Denmark.
Dear Torsten, I thank you for your professional and personal support. I enjoyed
my stays as a guest researcher in your group at DTU, but more importantly,
you gave a new impulse to my studies, that was needed to improve my research
to a level that was accepted by the international scientific community. I have
fond memories of our conversations, and in particular your show of personal
interest after your guest lecture at the VU. Thank you!

Morten, I would like to thank you very much for your hospitality and all the
good times we had during my stays in Lyngby and Copenhagen! Tobias, I
haven’t forgotten the fun we had, it was a great time with a lot of laughs.
Please, say hi to the other people in CAHR: Caroline, Olaf, James, Jörg ,
Sébastien, Iris and all the others.
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164 Dankwoord

Dichter bij huis, wil ik graag verschillende collega-vrienden bedanken. Rolph,
bedankt voor je vriendschap, inhoudelijke discussies en de nodige afstoom-
momenten. Noortje, bedankt voor de goede oude tijd als kamergenoot op het
AMC. Monique L., ik wil je graag bedanken voor de warme sfeer die jij op de
kamer bracht. Maaike, jouw open en eerlijke mening heb ik altijd gewaardeerd.
László, jou wil ik graag bedanken voor je technische hulp, techneutenpraat
en programmeerplezier. Koen, je was de stabiele onderzoeker in de groep en
mijn vrolijke bibliothecaris. Chris, bedankt voor de dagelijkse portie humor.
Miranda, je stond altijd open voor een aardig gesprek met veel interesse in
mij en de omgeving. Marjolijn, bedankt voor de nodige psycho & physical
ontspanning in de pauzes.

Daarnaast bedank ik ook uiteraard mijn andere directe en minder directe
collega’s op het werk: Monique B., Thamar, Hiske, Mascha, Maarten, Alex,
Femke, Jelmer (die toch liever naar oren kijkt dan tandenborstels verkoopt),
Thijs, en alle collega’s van de kliniek.

Verder wil ik graag nog verschillende mensen uit het vakgebied bedanken.
Egbert de Boer, bedankt voor je enthousiasme in de wetenschap en sportver-
halen welke je beide nog tot ver na je pensioen beoefent. Marcel van der
Heijden, bedankt voor een briljant inzicht in de audiologie en je inspirerend
onderzoek. Ray Meddis, I would like to thank you for the enjoyable email
conversations and your patient explanation of the DRNL filterbank model.
Uiteraard bedank ik ook alle leden uit de promotiecommissie voor hun kritische
blik op mijn proefschrift, die hebben geleid tot last-minute verbeteringen in het
manuscript met het huidige boekje als resultaat.

Niet alleen collega’s en vakgenoten hebben bijgedragen aan dit proefschrift.
Wanneer ik het even niet meer zag zitten kon ik altijd aankloppen of me
uitleven bij vrienden.

Rutger, sinds onze studietijd zijn wij onafscheidelijke vrienden. Naast leuke,
gezellige dagen hebben we elkaar op studie en wetenschappelijk gebied scherp
gehouden. Ik vind het leuk en een hele eer dat je mijn paranimf wil zijn. Alena,
je hebt mij (en Rutger) altijd lief verwend, met lekker eten en veel gezelligheid.
Bedankt voor het openstellen van jullie thuis.

Machiel, mijn andere goede vriend en paranimf. Zonder een vette bek en
een stevige testosteronfilm op zijn tijd had ik nooit de moed verzameld om dit
proefschrift af te ronden. Samen met Ginette wil ik jullie bedanken voor jullie
medeleven, een heerlijk bed in het (hoge) noorden en jullie open en oprechte
interesse.

Arianne, bedankt voor al onze lange wandeltochten, buitenlandse reizen,
urenlange poezen- en baby-praat en je emotionele steun die ik nodig had om
dit proefwerk tot een goed einde te brengen.

Bart, jij verzorgde de beste ontspanning die denkbaar is: een overdosis
sportieve inspanning gevolgd door een immense stapel pannenkoeken die altijd
verdween als sneeuw voor de zon.
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Dankwoord 165

Sandra en Feiko, ik wil jullie graag bedanken voor een fijne afwisseling van
koffieleuten bij de Hema of jullie thuis, sportief afzien en mooie herinneringen
aan feestjes.

Gerard, bedankt voor de nachtelijke verzetjes met zelfgemaakt voer en je
inspiratie om te leven voor een doel.

Jeroen en Monica, jullie zijn altijd in voor een leuke avond in de bioscoop,
maar nog meer voor een groot sportief avontuur. Bedankt voor alle leuke mo-
menten en jullie hulp toen ik letterlijk ontarmd was.

Martijn, ofwel Tinus, ik heb je leren kennen als een warme vriend met wie
ik de zwaarste dag in mijn leven heb gedeeld. Bedankt.

Emiel, bedankt dat je altijd voor me klaar stond. Of het nu ging om de fiets-
tocht naar school, het organiseren van een feest of een uitje om te rollenspelen,
ik kon altijd op je rekenen.

Klaas, ik wil je graag laten weten dat ik tijdens de avonden dat ik aan dit
proefschrift heb gewerkt met heimwee heb teruggedacht aan onze tijden van
vroeger, toepen en een glas cola. Je bent en blijft mijn grote vriend.

Graag bedank ik ook mijn sportvrienden bij Hellas met wie ik veel heb
beleefd en nu met dit boekje eindelijk kan laten zien waar ik me al die jaren
mee bezig ben geweest: Mirjam, Janneke, Erica, Kees, Suus, Kjeld, Monique,
Verele, Bram, Peter, Jonna, Dirk, Saskia, Roosje, Rina, Leon, Elza en alle
andere.

Danny, Jolanda, Jacob, Paula, Matthijs, Jorrit, Hendrik en Gerthein wil
ik bedanken voor de idiote avonturen met voertuigen in het buitenland en de
vele ontspannende avonden achter een grote tafel met een mooi spel en gezellig
diner wat kan variëren tussen pizza en een kerstdiner.

Jason, thanks for your efforts to improve my English to something less in-
comprehensible and your good advice on how to efficiently finish a PhD. Ali and
Nilofar, thank you for your hospitality, very tasty Iranian food and personal
conversations. And, thanks to all other colleagues at ASML who more than
often dragged me out of sunken thoughts back to pleasant thoughts about my
baby girl Lysa.

Jorien, Chris, Nicole, Judit, Cleo en ‘haar’ cavia’s, José, Joost, Lucy, Sieb,
Marjo en Marjolein allemaal bedankt voor jullie betrokkenheid en interesse.

Mijn ouders, Frans en Anneke, langzaam begin ik te begrijpen wat een kind
met je doet. Ik wil jullie beide bedanken voor alle jaren van zorg, medeleven en
emotionele spanning. Ik hoop dat dit boekje ook voor jullie een hele opluchting
is.

Dankjewel, broer. En Jennifer, die mijn broer gelukkig maakt.
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166 Dankwoord

Ik had ook heel graag mijn opa’s en oma’s trots gemaakt, maar helaas is dat
niet meer mogelijk. Het heeft niet aan hen gelegen dat zij de afronding van dit
werk niet meer mee konden maken. Daarom ben ik maar heel erg trots op hen.

Tot slot wil ik mijn eigen gezin bedanken.

Lieve Lysa, je bent nog heel klein en zal de inhoud en betekenis van dit
boekje nog niet helemaal bevatten, maar jij hebt er wel voor gezorgd dat papa
nu erg trots is. In de eerste plaats omdat jij er bent, en daarnaast dat dit
proefschrift nu af is. Jouw geboorte was voor jou het begin van leven op deze
wereld en voor mij de deadline om dit proefschrift zo snel mogelijk af te ronden.
Vanaf nu kan ik vrij genieten van jou en mama zonder promotiestress. Ik hoop
dat wij nog lang, heel lang samen zijn.

Lieve Q, wij leven samen. Niet omdat we in hetzelfde huis wonen of om-
dat we samen onze kleine meid hebben. Wij leven samen omdat jij me hebt
laten zien en laten voelen hoe inspanningen die nodig waren voor dit proefschrift
niet alleen mij hebben geraakt, maar ook jou. Je dacht en vocht met me mee
om positief te blijven en door te werken tot de klus geklaard was. Wij leven
niet alleen samen, wij horen bij elkaar. We passen zo goed bij elkaar, dat ons
huwelijk en het krijgen van onze Lysa heel natuurlijk hebben aangevoeld. Toch
denk ik dat er nu wel iets gaat veranderen, omdat wij nu meer tijd hebben voor
elkaar en daarom ben ik heel trots op dit werk en heel erg trots op jou!


