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Het is zover, mijn proefschrift is af! En zoals veel mensen al voor mij op deze plaats 
hebben gezegd; promoveren doe je niet alleen. Zonder de begeleiding, medewerking 
en steun van een aantal mensen was me dit niet gelukt. Daarvoor wil ik hen hier heel 
graag bedanken!

Allereerst natuurlijk mijn promotor, Wouter. Bedankt voor de kans die je me hebt 
geboden om als onderzoeker deze weg in de slaan, en voor het vertrouwen dat je me 
hebt gegeven het pad via verschillende onderzoeksprojecten te volgen naar deze 
daadwerkelijke promotie. Je had het al over een boekje toen dat voor mij nog een 
vaag begrip was in plaats van een eindstation, en ik dank je voor dit enthousiaste (en 
blijkbaar terechte) optimisme. Ik heb veel van je geleerd, en je kritische feedback op 
mijn werk heeft de kwaliteit ervan zeker verbeterd. 

Mijn copromotor Koen, hoewel je betrokkenheid bij mijn projecten varieerde, was je 
interesse er altijd. Jouw hulp bij de opzet en realisatie van de eerste Oorcheck 
experimenten was onmisbaar, en je literatuurkennis en deskundigheid met betrekking 
tot spraak-in-ruis testen hebben me ontzettend goed op weg geholpen. Bedankt dat 
je in de laatste fase van mijn promotie de planning en praktische zaken goed in de 
gaten hield.

Verder wil ik de leden van de leescommissie, Prof. dr. S. van der Baan, Prof. dr. F.J.H. van 
Dijk, Prof. dr. ir. J.M. Festen, Dr. ir. J.A.P.M. de Laat, en Dr. B. Sorgdrager, bedanken voor 
het zorgvuldig lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

Cor van Duivenbooden wil ik bedanken voor de prettige samenwerking en praktische 
input tijdens de verschillende Arbouw projecten. Veel dank aan Frans Meijer voor de 
snelle en adequate hulp bij de aanlevering van de verschillende databestanden. Je 
inzet bij de online dataverzameling was onmisbaar. Je hebt me veel werk uit handen 
genomen, en dankzij jouw hulp heb ik gemakkelijk vele bouwvakkers kunnen testen.

Het doen van wetenschappelijk onderzoek wordt zeker bevorderd wanneer het 
serieuze denkwerk op zijn tijd wordt afgewisseld met wat minder serieus geklets. 
Dank dan ook aan alle collega’s van het AC die door de jaren heen gekomen, gegaan 
of gebleven zijn, voor de goede sfeer en de gezellige praatjes bij de koffieautomaat of 
tijdens pauzes. Miranda, ondanks het zeer vroege tijdstip waren onze meetdagen in 
de bouwkeet op locatie erg gezellig!
 Natuurlijk wil ik mijn directe research collega’s hartelijk bedanken voor hun hulp 
bij allerhande praktische zaken, voor hun feedback en luisterend oor. Maar ik wil 
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Femke, Jelmer, Jordy, Maj, Maaike van D., Maaike de V., Monique, Rolph en Thijs vooral 
bedanken voor de gezelligheid op en rond de afdeling, tijdens de dagelijkse treinreis 
of tijdens verschillende borrels en etentjes. Speciale dank aan Inge voor het 
audiometreren van bijna al mijn proefpersonen, en natuurlijk voor haar uitstekende 
koffie-service!

Door de jaren heen heb ik mijn paar vierkante meter AMC met veel kamergenoten 
gedeeld. Jullie waren allen fijn gezelschap, altijd bereid tot eerste hulp bij vragen of 
frustrerende (computer) zaken, maar ook om met allerlei verhalen voor welkome 
afleiding te zorgen.
 Bastiaan, bedankt voor het warme welkome op de afdeling, en Noortje voor het 
op weg helpen in het preventieteam en je levendige verhalen. Thamar, zeer bedankt 
voor de gezelligheid op en naast de werkvloer. Het was fijn om met iemand allerlei 
promotie perikelen te delen. Ik wens je heel veel succes met jouw laatste loodjes! 
Marya, de tweede gezondheidswetenschapper op de afdeling, ondanks dat we maar 
kort kamergenoten waren vond ik dat gezellig en was het erg prettig om ideeën met 
je uit te wisselen. 
 En Hiske, van mede-preventist werd je mijn kamergenoot maar vooral een goede 
vriendin. Ik vond het ontzettend fijn om met je samen te werken, al gingen onze goed 
bedoelde discussies over een onderzoeksopzet of analysemethode vaak snel over in 
gesprekken over verhuizingen, vakantietips of kinderfoto’s. Hoogtepunt was natuurlijk  
ons bezoek aan Orlando, en daarom blijft het erg jammer dat onze gezamenlijke trip 
naar Italië niet door kon gaan. Ik ben erg blij dat je nu weer met je onderzoek bezig 
bent, en vind het erg fijn dat je vandaag mijn paranimf wilt zijn om deze periode in 
stijl af te sluiten!

Natuurlijk mogen in dit dankwoord de mensen die het leven aangenaam maken niet 
ontbreken. 
 Dank aan al mijn lieve vrienden; ondanks dat jullie niet allemaal even goed wisten 
wat mijn promotie onderzoek nu precies inhield, waren jullie wel altijd geïnteresseerd. 
Veel belangrijker nog waren, én zijn, alle gezellige momenten die we samen beleven! 
Bedankt voor jullie gezelligheid, gesprekken, grappen en eindeloos herhaalde 
anekdotes waardoor alle etentjes, feestjes en weekendjes samen een gezellige en 
geslaagde afleiding vormden.
 Robbin, Bram en Gijs, dankzij mijn test op afstand kon ik jullie gehoor ook testen, 
dank dat jullie aan mijn onderzoek mee wilden werken. Martijn, ontzettend bedankt 
dat je naar Amsterdam bent gekomen om in een paar uur in mijn onderzeeër te zitten!
 Marja, Marijn en Marlieke, ik ben blij dat ik het rijtje doctors nu kan completeren. 
Ik vind het bijzonder en vooral heel leuk dat we al bijna 15 jaar vriendinnen zijn en 
hoop dan ook dat er nog vele M-dates zullen volgen! 
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Jessica, bedankt voor je interesse, goede gesprekken, maar vooral voor de lol die we 
vaak samen hebben. Ik vind het echt geweldig dat je me vandaag als paranimf wil 
bijstaan!

Ook de altijd aanwezige steun van mijn familie was heel fijn. Marieke en Mathieu, 
bedankt voor jullie interesse. Het is fijn te weten dat jullie altijd voor ons klaar staan, 
bijvoorbeeld als we weer eens gaan verhuizen. Lieve Matthijs en Maarten, ik ben er 
trots op jullie tante te zijn! Ik hoop dat jullie nog vaak langskomen om te bouwen, 
racen of logeren.
 Lieve Ans en Willie, ik voel me altijd welkom bij jullie. Jullie aandacht, gezelligheid 
en lieve woorden op allerlei gebied zijn fantastisch. En Willie, bedankt voor de vele 
ritjes, vaak zwijgzaam maar toch prettig, ’s ochtends vroeg naar het station!

Lieve papa en mama, dank voor jullie liefdevolle steun en onvoorwaardelijke 
vertrouwen. Jullie hebben me altijd alle kansen geboden en mij ondersteund in mijn 
keuzes. Ik vind het erg fijn dat ik nog altijd voor allerlei (on)gevraagde adviezen bij 
jullie aan kan kloppen! Jullie zijn fantastische ouders, en daarom draag ik met liefde 
dit boekje op aan jullie.

En tenslotte Joost, mijn lief. Dankjewel dat je er voor me bent. Met jou is alles zoveel 
leuker! Je geloofde soms meer in mij dan ik dat zelf deed, en je goede zorgen , 
aansporing of afleiding kwamen vaak op het juiste moment. De periode van mijn pro-
motieonderzoek is voor jou ook niet altijd even makkelijk geweest, niet alleen door 
de laatste stressvolle fase waarin ik opgesloten was in mijn ‘bubbel’, maar ook door 
mijn vijf jaar lange doordeweekse verblijf in Utrecht. Toch was jij altijd mijn echte 
thuis, en ik ben dan ook erg blij dat we daar nu ook in de letterlijke zin invulling aan 
kunnen geven. Op naar een geweldige toekomst samen!


