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Dankwoord

Hoewel de kaft van dit boekje slechts één naam vermeldt, had de inhoud ervan er nooit
kunnen zijn als er niet nog veel meer mensen bij betrokken waren geweest. Daarom
maak ik graag van deze meest gelezen pagina’s gebruik om nog vele andere mensen
te noemen die ik erg dankbaar ben voor het feit dat het boekje er nu toch is.

De titelpagina’s van de afzonderlijke hoofdstukken geven al een realistischer beeld
dan de kaft, doordat ze ook de namen Wouter A. Dreschler en Rolph Houben ver-
melden. Wouter, aan jouw aanstekelijke enthousiasme over het noise-reduction project
heeft dit boekje zijn bestaansrecht te danken. Bedankt voor dat enthousiasme, voor je
vertrouwen in de komst van het welbekende ‘kaftje eromheen’, en voor alle begeleid-
ing die nodig was om daadwerkelijk van enthousiasme tot kaftje te komen. Ik ben er
trots op het laatste deel van je mooie eindejaars-serie dinsdagse promoties in te mogen
vullen. Rolph, als ik het heb over bestaansrecht van dit boekje, dan kan jouw naam
zeker niet achterblijven. Jij wist je rol als dagelijks begeleider behoorlijk letterlijk in te
vullen door altijd bereikbaar te zijn voor vragen of overleg. Ik heb veel geleerd door
jouw onderzoeks-ervaring, al zie je dat misschien niet terug aan dit hoofdstuk zonder
onderzoeksvraag en t-test.

De overige leden van de promotiecommissie, prof.dr. D. Başkent, prof.dr. W.J.
Fokkens, prof.dr.ir. C.A. Grimbergen, dr. N.J. Versfeld en prof.dr.ir. B. de Vries wil
ik bedanken voor het lezen en beoordelen van de eerste versie van dit boekje en voor
hun constructieve opmerkingen daarover.

De inhoud van dit boekje is grotendeels te danken aan de medewerking van proefper-
sonen. Ik heb altijd erg veel bewondering gehad voor het geduld waarmee mensen de
soms best moeilijke of saaie metingen uitvoerden, en ben hen daar erg dankbaar voor.

Dat ik de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt heb kwam niet alleen door leuk
onderzoek en goede begeleiding, maar ook doordat ik te midden van leuke collega’s
mocht werken. Femke, jij hebt het het langst met mij op de kamer weten vol te houden.
Bedankt voor die tijd en voor je blijvende belangstelling en betrokkenheid vanaf de an-
dere kant van de gang. Heel fijn dat je je verjaardag dit jaar als paranimf wilt vieren!
Thijs, Jelmer en Marjolijn, bedankt voor de leuke tijd die we hadden als (buur-)roomies.
Waren er in die tijd nog flinke potten koffie nodig waren om iedereen in ’het lab’ van
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belangrijke onderzoeks-input te voorzien, nu is het juist de thee die hier nog voor
wat aanloop zorgt. Maj, Marya, en Leonie, dankzij jullie bleef het hier ook gezel-
lig zonder directe roomies. Dat geldt ook voor de andere buren rondom het bootje:
Monique Boymans, Koen en László. Fijn dat ik altijd ergens binnen kon lopen voor
allerlei soorten praktische hulp of meedenk-hulp. Naast het binnen lopen was ook het
buiten lopen altijd erg fijn. Alle lunchwandelaars bedankt voor de gezelligheid, de
goede gesprekken, en natuurlijk het ontwijken van de gebieden met een hoog gehalte
aan bepaalde beestjes.

De donderdagochtend-meetings met het researchteam heb ik altijd erg leuk en waarde-
vol gevonden. Ondanks, of juist ook dankzij, het feit dat we ons allemaal met uiteen-
lopende projecten bezig houden heb ik veel kunnen leren van de overleggen, de praat-
jes, de vragen, en de feedback. Hiske en Patrick, jullie klinische blik hielp daarbij altijd
om verder te kijken dan de ivoren toren van het onderzoek. Maaike, Maaike en Maj,
bedankt voor de leuke samenwerking in jullie onderzoeks-tijd. Monique Leensen, pas-
gepromoveerd voorbeeld, en Thamar en Bastiaan, bijna-gepromoveerde ‘lotgenoten’,
bedankt voor alle praktische adviezen en tips in de laatste fase van het promotietraject.

Ook alle overige AC-medewerkers wil ik bedanken voor hun behulpzaamheid bij het
leren audiometreren en bij allerlei praktische vragen, en voor de gezellige gesprekjes
onderweg naar het AMC, tijdens de lunchwandeling, of in de wandelgangen.

Tenslotte wil ik alle mensen bedanken die maken dat ook het leven buiten het AMC erg
goed is. Alle vrienden, kringgenoten en gemeenteleden die er voor hebben gezorgd dat
ik me de afgelopen jaren thuis ben gaan voelen in Hilversum, en alle waardevolle con-
tacten rondom Hilversum (rondom betekent hier ongeveer van Enschede tot Haarlem
en van Groningen tot Den Haag): goede vrienden, lieve zussen, en betrokken familiele-
den. Grote zus, Jorien, fijn dat je paranimf wilt zijn. Papa en mama, de fysieke afstand
is behoorlijk toegenomen in de loop van mijn promotietraject (jullie vallen niet meer
binnen ‘rondom Hilversum’), maar jullie betrokkenheid is er bepaald niet minder op
geworden. Toda raba!
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