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Dankwoord
Waarschijnlijk bent u net hier begonnen met het lezen van dit proefschrift, maar voor mij 

eindigt hier een lange periode van intensief werk. Dit proefschrift zou niet voltooid zijn 

zonder de hulp van vele anderen, die ik hiervoor van harte wil bedanken! De volgende 

personen wil ik graag in het bijzonder noemen.

Beste Wytske, van begin tot einde van dit proefschrift ben jij de belangrijkste stimulans en 

motivatie geweest, je enthousiasme voor de wetenschap is ongeëvenaard. Heel veel dank 

voor je vertrouwen toen ik het zelf niet had en de mogelijkheden die je me hebt gegeven, 

niet alleen voor dit proefschrift, maar voor alles op het traject van student tot rhinoloog. 

Beste Kees, jou kritische benadering van het onderzoek heeft mij nieuwe inzichten 

gegeven en zorgde ook voor de kwaliteitsbewaking op het lab.

De leden van mijn promotiecommissie wil ik bedanken voor het beoordelen van het 

manuscript. Speciale dank aan Ronald van Ree voor de prettige samenwerking op het lab.

Veel mede-auteurs hebben meegeholpen aan dit proefschrift. Heel veel dank daarvoor!

Collega’s van het KNO lab, zonder jullie technische ondersteuning en doorzettingsvermogen 

bij de zoveelste onmogelijke dubbelkleuring was ik nooit verder gekomen. Dank ook voor 

jullie enthousiasme en betrokkenheid, extra dank aan Esther voor de samenwerking al 

vanaf het begin in Rotterdam en aan Danielle voor alle hulp in de laatste fase.

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de deelname van vele proefpersonen. 

Allen bedankt!

Stafleden KNO in het AMC, dank voor jullie steun en interesse en de ruimte die ik heb 

gekregen om dit proefschrift af te ronden.

Veel dank aan alle AIOS KNO van het AMC sinds 2002. Als beginnende AIOS hebben jullie 

mij op weg geholpen en heb ik ontzettend veel van jullie geleerd. Lotje, ik herinner me nog 

heel goed mijn eerste dag op de poli en hoe jij ‘even’ liet zien hoe het moest. Dank voor 

alle goede gesprekken die we sindsdien hebben gehad. Extra dank ook aan degenen die 

er ’s avonds en in het weekend nog zaten, het was hard werken maar dankzij jullie ook 

heel gezellig (vooral tijdens congressen)! Aan alle huidige AIOS dank dat ik nog steeds bij 

jullie terecht kan, en natuurlijk voor het onvergetelijke ski-weekend. En “KNO-moeders”, 

wat heerlijk om jullie met kinderen regelmatig te zien. Dames, wanneer gaan we weer 

cappuccino drinken?
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Dank aan alle vrienden die me hebben gesteund met raad en daad, goede adviezen of 

juist met de broodnodige afleiding. Lieve Raffi en Anat, jullie zijn meer dan vrienden!

Mijn paranimfen, ik voel me vereerd dat jullie aan mijn zijde willen staan! Lieve Maaike, 

vriendin vanaf de eerste week Geneeskunde. Zonder jou had ik het misschien niet eens 

volgehouden tot aan de propedeuse. Lieve Bar, we hebben zoveel samen beleefd, als 

kamergenoten in het AMC, op congressen, surfvakanties en tegelijk zwanger. Dank jullie 

allebei voor het delen van lief en leed. Ware vriendschap!

Pap en mam, door jullie ben ik geworden wie ik nu ben, dank voor alles wat jullie voor mij 

hebben gedaan. Lieve mam, extra veel dank voor je steun in de afgelopen tijd.

Brigitte, wat fijn om zo’n lieve zus te hebben. Dank voor al je kaartjes, berichtjes en zswd-

tjes op het goede moment. En voor elke keer dat je me aan het lachen maakte. Ik hou van 

je!

Ingrid, liefste zus. Van jou heb ik geleerd om te durven dromen en te proberen om dromen 

waar te maken. Helaas moeten we je al veel te lang missen, maar in mijn hoofd en in mijn 

hart ben je er altijd bij. Daarom draag ik dit boekje op aan jou. 

Oscar en Thomas, mijn allerliefsten, jullie sprankelende ogen en stralende lach maken elke 

dag goed. Door jullie besef ik wat geluk is. 

Marco, het boekje is af, dat viel best wel mee. Maar zonder jou was het zeker niet gelukt. 

Dank voor alle fantastische jaren samen, maar vooral voor wie je bent. Love you always!
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