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DANKWOORD

Begin maart, toen mijn stressniveau een nieuw hoogtepunt had bereikt, 
werd er het volgende geciteerd in Het Parool: “Buiten de academisch 
wereld blijkt een doctorstitel weinig waard te zijn”. Mijn promotie is 
mij echter veel waard. Ik heb onder andere geleerd wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten, wetenschappelijke artikelen te schrijven, 
uitkomsten in de literatuur te interpreteren en toe te passen in de 
klinische praktijk en mijn presentatievaardigheden te verbeteren. Er is 
sprake geweest van een leercurve, die ik hoop voort te zetten - this isn’t 
level 1 evidence quite yet.

Een ding is mij duidelijk geworden, promoveren doe je niet alleen. Er 
zijn erg veel mensen die hebben bijgedragen aan het ontstaan van dit 
proefschrift en een aantal van hen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Ik dacht dat het dankwoord het makkelijkst zou zijn om te schrijven; 
well that was an illusion. Ik wil mensen bedanken, die een rol hebben 
gespeeld in het schrijven en publiceren van dit boekje; voor hun hulp, 
onvoorwaardelijke steun, vriendschap en liefde. Maar de juiste woorden 
vinden is niet zo eenvoudig, en dan ook nog deels in het Nederlands zonder 
dat het te cheesy of persoonlijk wordt. Bij voorbaat bied ik mijn excuses 
aan voor eventuele spel- en grammaticafouten, rare zinsconstructies en 
gehusseld Nederlands en Engels. Ten tweede hoop ik dat ik niemand 
vergeet. Als dat wel gebeurd is, wijt ik dat aan (hopelijk reversibele) stress 
geïnduceerde dementie.

“And now for something completely different.” Monty Python

Allereerst zou ik de patiënten willen bedanken. Zoals mijn vriendinnetje 
Marjolein schreef: “Jullie zijn de spil waar het allemaal om draait. Alle 
kleine brokjes kennis die wij stukje bij beetje vergaren, hebben tot 
doel in de toekomst te leiden tot inzichten, die betere diagnostiek en 
behandelopties mogelijk maken.”1

1  M.A.J. van Looij. Hearing Loss in HDR syndrome: a study of mice and men. (2007) p. 165. 



225

Appendix

Dr. de Vries. Lieve Nico, hartelijk dank voor de mogelijkheid die je mij 
geboden hebt, om te promoveren. Dit is evenzeer jouw boekje als het 
mijne. Een ding is mij zeker, geen typ- of spelfout is je ontgaan…

Het is ongelofelijk wat voor fantastische ideeën je hebt en hoe je het voor 
elkaar krijgt internationaal gerenommeerde wetenschap te bedrijven 
vanuit een perifeer ziekenhuis. Ik heb veel respect voor hoe je het allemaal 
doet en voor je aanstekelijke enthousiasme.

Door jou, heb ik de wereld van slaapapneu ontdekt. Jij hebt ervoor 
gezorgd dat ik op internationale congressen mocht spreken, dat ik kon 
samenwerken met internationale OSA “goeroes” en we hebben samen 
een aantal mooie studies kunnen afronden en publiceren. All this whilst 
pushing us into the spotlight and giving us, “your star residents” the 
credits. Bedankt voor het vertrouwen.

Judith, ook jou wil ik natuurlijk bedanken voor je aanzienlijke steun en 
stimulans. De gesprekken die wij samen voerden, zijn me erg dierbaar 
en ik hoop dat ik nog af en toe bij je advies mag komen vragen. Graag 
wil ik ook de kinderen, David, Lisa en Maupie bedanken dat ik af en toe 
aan de keukentafel mocht aanschuiven en onderdeel mocht zijn van jullie 
gezin. Daarnaast wil ik jullie bedanken voor alle uren die jullie papa heeft 
uitgeleend om mij te begeleiden.

Prof. Dr. W. Fokkens. Beste professor, beste Wytske, graag wil ik 
u bedanken voor de mogelijkheid die u mij hebt geboden om het 
wetenschappelijke onderzoek te combineren met een deel van mijn 
opleiding tot KNO-arts. Hoewel deze gecombineerde werkzaamheden 
bij tijden zwaar waren, heeft u mij, vooral de afgelopen maanden enorm 
gesteund en het benodigde vertrouwen gegeven. Ik verheug me op de 
komende jaren, nu ik me 100% kan storten op mijn opleiding.

De leden van mijn promotiecommissie, Prof. dr. S. van der Baan, Prof. 
E.H.D. Bel, Prof. dr. M.W.M. van den Brekel, Prof. dr. B. Preckel, Prof. 
dr. J. de Lange, wil ik graag bedanken voor het feit dat u plaatst wilde 
nemen in mijn promotiecommissie en voor de tijd die u allen heeft vrij 
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gemaakt om mijn manuscript te beoordelen en aanwezig te zijn bij mijn 
verdediging.

Prof. dr. B.A. Stuck. Dear Boris, I would like to thank you for accepting 
the invitation to be a member of my Doctorate Committee, for sparing 
your valuable time to review my manuscript and for coming all the way 
to Amsterdam to be present at my thesis defence. 

It has always been a pleasure to meet you at conferences, for both an 
interesting discussion and a laugh. I’m still working on slowing down my 
speech… It was an honour to collaborate on the “change page”. Thank 
you.

Veel medeauteurs hebben uiteraard meegeholpen aan dit proefschrift. 
Veel dank aan jullie allen.

Dr. A.A.J. Hilgevoord. Beste Ton, the statistical mastermind behind the 
manuscripts. Zonder jou (en Andy Field op de achtergrond) was dit boekje 
er niet geweest. In plaats van de statistiek voor mij te doen, legde je alles 
rustig en duidelijk aan me uit. Zo zorgde je ervoor dat ik begreep waarom 
ik een bepaalde toets moest toepassen en gaf je me de handvatten om 
het zelf te proberen. Ik heb waanzinnig veel van je geleerd. Bij dezen wil 
ik je heel hartelijk danken dat je telkens weer tijd beschikbaar maakte om 
mijn (domme) vragen te beantwoorden, naar mijn statistiek pogingen te 
kijken en mij uit te leggen hoe het eigenlijk wel moest en wil ik me ook 
excuseren voor de overbelasting van je inbox. Mijn dank is groot.

Dr. E.J. Kezirian. Dear Dr. Kezirian, thank you for giving me the opportunity 
to collaborate with you on the operative techniques manuscript and for 
your guidance and feedback. It has been a privilege to work with you. 
Your work and determination are a real inspiration to me.

Dr. W. Hohenhorst. Dear Winfried, Professor Hoha, I would also like to 
thank you for allowing me to participate in the operative techniques 
project. It was a great pleasure to make your acquaintance in Taiwan. 

Dr. E. Weaver, Prof. dr. O. Vanderveken, Prof. dr. Hamans, dr. J. Maurer 
and dr. B. Kotecha, I am grateful to have had the opportunity to listen 
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to your words of wisdom and to exchange ideas with you at various 
conferences. Thank you for your kindness and encouragement.

To all, I hope our collaboration will continue in the future.

De verschillende studies in dit proefschrift hebben een duidelijk 
multidisciplinair karakter. Ik heb in de afgelopen jaren dan ook het 
genoegen gehad om met een grote verscheidenheid aan klinische 
disciplines te mogen samenwerken. Graag wil ik de afdeling chirurgie 
en klinische neurofysiologie bedanken en in het bijzonder wil ik hierbij 
Dr. B. van Wagensveld, Dr. D.M. Laman en V. Lammers noemen. Ook 
wil ik graag de medewerkers van de afdeling klinische neurofysiologie 
en medische bibliotheek, Puck Sickinger en de dames van de poli KNO 
bedanken voor jullie inzet en voor alles wat jullie de afgelopen jaren voor 
me hebben geregeld.

Geachte professor Snow, hartelijk dank voor u hulp, feedback en adviezen 
bij het schrijven van het artikel “reliable calculations”. Enorm waardevol. 
Ik voel me vereerd dat ik nog onder u leiding heb mogen werken en u 
heb mogen assisteren op de operatiekamer. 

Mijn paranimfen, AnneClaire Vroegop en Peter van Maanen. Waanzinnig 
dat jullie mijn paranimfen willen zijn.

Ladies first, of moet ik zeggen, mede-snurkmeisje first…. An je begon als 
mijn co, maar intussen ben je één van mijn beste vriendinnen geworden. 
Wat ben je toch een heerlijk mens. Dierbaar is het, om iemand te hebben 
waarmee je alles kan delen en die hetzelfde in het leven staat. Die het 
gewoon begrijpt…. 

Slappe lach op congressen, wandeltochten door Zweden, meet the parents 
in Venetië en witbier met kaasstengels (en chilisaus) in Amsterdam. Ik 
hoop dat we meer van elkaar zullen zien nu wij onze promoties afronden 
en jij weer terug naar Amsterdam keert. 

Peter, lieve Peet/Petuh/Los Lunas. Ik mocht in jou voetsporen treden; 
“difficult shoes to fill”! Niet alleen ben je een goede dokter, maar ook 
een uitzonderlijk mens. Je staat voor iedereen klaar. Je gedrevenheid, 
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je nuchtere karakter, je fantastische, aanstekelijke, droge humor, je 
luisterend oor, maken jou de fantastische vent die je bent. Wij missen je 
nu al in het AMC…

Dank jullie wel dat jullie bereid waren mijn paranimfen te zijn. Ik verheug 
me op vele jaren vriendschap.

Lenka Vermeeren en Casper Jolink. Mijn extra paranimfen, lieve Lenka en 
Casper, mijn matties, you keep me sane, well almost…. Wat ben ik blij dat 
jullie niet alleen tot mijn collegae, maar ook tot mijn vrienden horen. Het 
begon met een congres in Groningen en sindsdien zijn we onafscheidelijk 
- drankjes hier, drankjes daar, drankjes overal. Booravonden, weekendjes 
in Milano, feestjes, Christmas sweater dinner en lots more to come. Dank 
voor jullie steun, gezelligheid en voor jullie vriendschap. You make the 
AMC. 

Ook veel dank aan G en Maarten, voor de stelling en feestlocatie 
brainstorm sessies. 

De mensen, die ik hieronder wil bedanken hebben wellicht in de meest 
strikte zin van het woord weinig van doen gehad met de totstandkoming 
van dit boekje, maar zij zijn wel degenen die de afgelopen jaren een 
essentiële bijdrage hebben geleverd aan mijn ‘emotionele welbevinden’, 
en zonder hen zou dit boekje er dus zeker niet zijn.

Mijn collega’s in het AMC en in het bijzonder mijn opleider, Prof. Dr. S. 
van der Baan. Voor de leuke en motiverende werkomgeving. 

Alex, Anna, Emilie, Fiona, Henk, Lara, Liat, Luce, Luis, Mar, Max, Nina, 
Piet, Qui, Renée, Selina, Shanna, Sofie, Steph, Teddie, Val, Vix, Willies, JC 
Kick and all my other friends (I’m running out of space)… dank voor alle 
afleiding en begrip de afgelopen jaren tijdens goede gesprekken, koffie-
dates, etentjes, feestjes en vakanties. 

Ik kruip onder mijn grote “promotiesteen” vandaan.

Ying, as you really don’t speak a word of Dutch… Even though we don’t 
see each other regularly, every time we see each other, we just start off 
where we left off – sign of true friendship. Exchanging stories about 
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residency, research, our careers and life in general are priceless. It’s a real 
honour that you have asked me to be your demoiselle d’honneur. I look 
forward to celebrating this beautiful event with you in Hong Kong – my 
next project…

Chris, we have been through so much together. You are the most 
generous and kind-hearted person I have ever met and I am one lucky 
girl to have you in my life. Thank you for everything. You finished your 
thesis, now I’ve finished mine too…

Davy and Madeleine, mijn “pleegouders”, there aren’t enough words to 
thank you for everything that you have done for me the last few years. 
Wat zijn alle avonden mij dierbaar dat ik onder het genot van een wijntje 
(naja een paar) met jullie over het leven mocht filosoferen. Jullie steun 
en adviezen zijn goud waard geweest voor het tot stand komen van dit 
boekje. Lieve David, Cathlijn en Olivier, dank dat ik in jullie bedden mag 
slapen, ik ben trots op jullie.

Dad, I am grateful to you, that I received such an international upbringing. 
Speaking multiple languages and friends all over the world, may not 
always be easy, but it makes life a lot more interesting. Speaking English 
so fluently was a big help at conferences and in writing these papers, 
alongside the discipline I inherited from you. I hope that now that I will 
have a bit more spare time on my hands and you live closer by, we will 
be able to spend more quality time together. My thanks also go out to 
Sharon for your hospitality and kindness. The weekends to recharge my 
batteries were a great help. 

Nicolaas, Tuur, from annoying little brother, you have become my caring, 
funny, smart, sociable and inspiring Brüder. Niek, ik had geen beter, leuker, 
liever “schoonzusje” kunnen wensen. Je bent een dierbaar vriendinnetje 
geworden. Bubsy, my darling little sister. You are such a star, a beautiful, 
intelligent and charismatic bundle of chaos. I can learn so much from 
your happy-go-lucky attitude. Mum, it wasn’t always easy, but thanks to 
you Nicolaas, Bubsy, and I are where we are now. You encouraged me 
to study medicine. You always believed in us. You pushed us at the right 
moments, let us learn from our own mistakes and did your utmost best 
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to support us through thick and thin. I have fond memories of our post-
conference Venice break despite my sleep-deprived state. 

I cherish every moment I spend with you all. This book would not be in 
your hands without your unwavering support and understanding. Love 
you all to bits.

And last, but not least, Chloe, my little chicken, we all love you and so 
does the whole of Groningen and your Facebook friends and bombe à 
eau.


