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SUMMARY 
This thesis describes three aspects of the osseous external auditory canal which are related to 
each other. 

Chapter 1
A review of normal anatomy and pathophysiology of the OEAC is given and the acquired 
diseases of the OEAC and their treatment are described. In the final paragraph the relation 
between surgery of the OEAC, the shape of the OEAC and the perceived sound quality due to 
the resonance function of the OEAC are discussed when outlining the aim of this thesis.

Chapter 2
This chapter focuses on several aspects of surgical intervention in acquired disease of the OEAC 
and presents techniques that allow one to perform a standardized canalplasty. An extensive review 
of literature is presented in chapter 2.1. A wide variety of surgical techniques/approaches have 
been described. Unfortunately the lack of well-defined outcome parameters, no comparability 
of patient groups, overall quality of series description make meta-analysis of and meaningful 
conclusions regarding these data very difficult. It does provide a comprehensive overview of 
all techniques that are described with results. We describe the results of our own canalplasty 
technique in chapter 2.2. The technique is described in a comprehensive way and its results 
regarding healing time, hearing results, adverse events, complications are discussed. We debate 
the need of preservation of epithelial lining and share our philosophy of maximizing exposure 
in order to enable adequate bone removal in all directions. We show that our used technique is 
effective and safe when surgically addressing almost all acquired diseases of the OEAC. However 
when regarding troublesome modified radical cavities (an iatrogenic acquired problem of 
the OEAC) the extensive change in anatomy makes the described technique impossible. We 
describe a different technique in chapter 2.3 that does enable one to perform a canalplasty with 
the same advantages and philosophy regarding skin preservation and maximal exposure in 
a troublesome cavity. We show that this technique leads to very satisfactory results. 

Chapter 3
The shape of the OEAC is the main focus in this chapter. Many authors have referred to this 
shape as a contributing factor in many acquired diseases of the OEAC. No specifics were given 
and no useful classification is mentioned of this shape. In chapter 3.1 we describe our effort 
to quantify, classify and objectify the shape of the OEAC. We use a descriptive technique of 
the overall shape and we propose a method of measuring two dimensions of the pretympanic 
recess. The depth of this recess (DPTR) and the anterior curvature (ACPTR) as we hypothesize 
that the ability of (self)cleansing of the OEAC is hampered by these two dimensions. As we 
propose a novel measurement technique we investigated if this technique was viable using 
interobserver agreement. An excellent agreement was observed demonstrating our method 
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to be reproducible. In order to determine if the shape was related to chronic otitis externa 
(COE) we compared two groups with each other using all the above mentioned parameters. 
One group consisted of patients with COE and we used cochlear implant patients with no 
otologic disease as our controls. Using the descriptive technique no overall form could be 
defined that was more dominant or significantly more present comparing the groups. We did 
find a significant difference between both groups when assessing the DPTR. We found that 
a deeper pretympanic recess is present in the COE group when compared to our control group. 
Using the 95% confidence intervals we postulated that a depth of less than 2.6 mm could be 
seen as a ‘protective’ factor in COE. No significant difference in ACPTR was observed. This 
is the first evidence that the shape of the OEAC is indeed a factor in COE. It supports our 
hypothesis of the importance of the pretympanic recess in chronic inflammatory disease. In 
chapter 3.2 we decided to investigate whether the shape of the OEAC was a contributing factor 
in draining (troublesome) cavities as well as one could suggest that this is a form of chronic 
inflammation. As it is well known that draining cavities (troublesome) have multifactorial 
causes we regarded these as well. The amount of remaining air cell tracts is easily quantifiable 
but other factors (such as height of facial ridge, adequate meatoplasty, CSF leakage) are not. We 
compared the DPTR and ACPTR of three groups (one comprised of troublesome cavities, one 
comprised of troublefree cavities and a control group of cochlear implant users). Significant 
differences were found between the cavity groups regarding amount of remaining air cell tracts. 
A significant difference was also present between the troublesome cavity group and the other 
two groups in DPTR.   The DPTR was significantly greater and more air cell tracts remained 
in the troublesome group in comparison to the other groups. Using multivariable logistic 
regression the difference in DPTR remained significant between cavity groups when corrected 
for remaining air cell tracts. Using the 95% confidence intervals we showed that a depth of less 
than 2.7 mm could be regarded as being ‘protective’ in case of cavities becoming draining or 
not. Although ACPTR did show a remarkable significant difference in the non-affected ears 
when comparing cavities with controls it wasn’t found to be significantly different in the affected 
ears. This would suggest that the DPTR is the most important quantifiable factor in chronic 
inflammation of the OEAC leading to symptoms such as otorrhoea. 

Chapter 4
As the OEAC plays a role as resonance tube it would be logical to presume that perceived sound 
will alter when surgically altering the shape of the OEAC. In this chapter we aim to elucidate if 
and to which extent the presumed effect is perceivable.

In order to do so we describe a method which enables us to present conditions that represent 
the sound perceived at the level of the ear drum using a filter that can be made using real air 
unaided response (REUR) of different ear canals. These filtered conditions can be presented 
to normal hearing subjects to determine the true effect of the change in resonance function 
(regardless of conductive hearing loss, middle ear mechanisms and possible habituation).  
A proof of concept study is described in chapter 4.1 using the extremes (normal ear canals and 
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modified radical cavities). We presented these conditions to 20 normal hearing subjects and 
using a VAS scale and paired comparison ratings in order to determine the overall perceived 
‘quality’ and whether the sound was perceived to be more ‘natural’ in comparison with 
a reference (unfiltered) condition. Very clear significant results were found using both methods 
showing a perceived ‘worsening’ of the sound qualities tested in all cavity conditions in regard 
to the normal conditions. These results show that changes in shape of the OEAC will lead to 
perceivable sound changes and therefore are of importance. Although we acknowledge more 
research should be done in regard to habituation. Also these results are not directly translational 
into clinical practice. In chapter 4.2 we wanted to see whether less extreme changes in shape 
would be perceivable as well. We were also interested if our method could demonstrate changes 
within patients who undergo surgery. We used both canalplasty techniques as were described 
in chapter 2 in two different patients. One patient suffered from COE due to exostoses and 
the other had a troublesome cavity which was revised using a canalplasty technique combined 
with a partial obliteration of the mastoid cavity. We measured pre and postoperative REUR after 
complete healing. When 20 normal hearing subjects evaluated the conditions using a VAS score 
the pre-operative cavity condition was significantly different from all other conditions. Yet, all 
other conditions did not differ significantly suggesting that the effect of a canalplasty is not 
noticeable as a deterioration of sound quality in case of an increase in OEAC volume (removing 
exostoses) but a clear improvement is present when the volume is decreased. Using a paired 
comparison method we did find significant differences between the post-operative conditions 
when compared with the reference condition but the difference was determined to be a slightly 
less ‘natural’ compared to the reference condition. This suggests that a perceivable difference is 
present without major effects on sound quality when the ear canal is enlarged in comparison 
with a normal ear volume. One can conclude that the effects of a canalplasty with enlargement 
of the OEAC will be perceived but minimally. The effect of canalplasty and obliteration (volume 
decrease) will lead to a more ‘natural’  sound and better sound quality than a radical cavity.

Chapter 5 
In this chapter the obtained results of this thesis are discussed in general. We show how 
the various aspects investigated in this thesis are intertwined with each other and overall 
conclusions are drawn.
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DUTCH SUMMARY, NEDERLANDSE SAMENVATTING VAN 
HET PROEFSCHRIFT
Dit proefschrift beschrijft drie aspecten van de benige externe gehoorgang (BEG) die aan elkaar 
zijn gerelateerd namelijk de chirurgie, vorm en resonantierol ervan.  

Hoofdstuk 1 beschrijft een overzicht van de normale anatomie en pathofysiologie van  
de BEG. Verder worden de verworven ziekten van het BEG en de behandeling ervan beschreven. 
In de laatste paragraaf worden de relaties tussen de chirurgie, de vorm van de BEG en  
de waargenomen geluidskwaliteit als gevolg van de resonantie-functie van de BEG besproken. 
Daarmee wordt ook het doel van dit proefschrift verhelderd.

Hoofdstuk 2 richt zich op de verschillende aspecten van chirurgische interventie van de BEG 
bij een verworven ziekte van de gehoorgang. Een tweetal technieken van een gestandaardiseerde 
gehoorgangplastiek worden gepresenteerd.  Hiernaast wordt een uitgebreid overzicht van  
de literatuur gepresenteerd ten aanzien van alle verschillende gehoorgangplastieken  
(hoofdstuk 2.1). Dit overzicht laat zien dat er een grote verscheidenheid van chirurgische 
technieken/methoden is beschreven. Door het gebrek aan duidelijk gedefinieerde uitkomst 
parameters en vergelijkbare patiëntengroepen was de  wetenschappelijke kwaliteit van de 
gevonden literatuur zo laag dat er geen meta-analyse mogelijk was. Daardoor was het moeilijk 
om tot zinvolle conclusies te komen ten aanzien van de verschillende gehoorgangplastieken.  
Wij beschrijven de resultaten van onze gehoorgangplastiek techniek in hoofdstuk 2.2. In onze 
beschrijving van deze techniek hebben wij geprobeerd om alle relevante resultaten(genezingstijd, 
hoor resultaten, bijwerkingen en complicaties) mee te nemen. Wij beschrijven onze visie 
ten aanzien van de maximalisatie van chirurgisch zicht en de werkruimte, met behoud van  
de epitheliale bekleding van de gehoorgang,  met als doel om voldoende bot te kunnen  
verwijderen met minimale effecten op de functie van de BEG. We tonen aan dat onze gepresenteerde 
techniek van gehoorgangplastiek effectief en veilig is en toepasbaar in de chirurgische  
behandeling van alle verworven BEG ziekten. Echter in het geval van een gemodificeerde 
radicaalholte (een iatrogeen verworven probleem van de BEG) is door de uitgebreide verandering 
van de anatomie deze techniek niet mogelijk en vandaar dat we ook een andere techniek hebben 
beschreven (hoofdstuk 2.3). Met deze techniek is het mogelijk om een gehoorgangplastiek te 
verrichten, met gelijke filosofie als de eerder beschreven techniek ten aanzien van expositie en 
behoud van epitheliale bekleding van de BEG,. We laten zien dat deze techniek ook tot zeer 
bevredigende resultaten leidt.

In hoofdstuk 3 ligt de focus op de vorm van de BEG. Alhoewel veel auteurs de vorm van de 
BEG vaak beschrijven als etiologische factor in verworven ziekten van het BEG worden hiervan 
geen nadere specificaties gegeven. Er ontbreekt een beschrijving welke vorm (of onderdeel van de 
vorm) dan bijdragend zou zijn en er ontbreekt een nuttige classificatie van de vorm van de BEG. 
In hoofdstuk 3.1 beschrijven wij onze inspanning om de vorm van de BEG te objectiveren door 
goed te kwantificeren en een poging te doen om te classificeren. Wij gebruiken een beschrijvende 
techniek van de gehele vorm van de BEG en beschrijven een methode voor het meten van 
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de twee dimensies van de pretympanische ruimte. De diepte van deze uitsparing (DPTR) en 
de anterieure kromming (ACPTR) lijken ons van belang. Dit vanuit de veronderstelling dat 
deze dimensies het zelfreinigend vermogen van de BEG kunnen belemmeren. Deze nieuwe 
meettechniek liet een voortreffelijke overeenstemming tussen beoordelaars zien (´inter-
observer´ overeenkomst) waardoor het een goed bruikbare en reproduceerbare methode 
blijkt te zijn. Om te bepalen of de vorm van de BEG was gerelateerd aan chronische otitis 
externa (COE) vergeleken wij twee groepen met elkaar met behulp van al de hierboven  
genoemde dimensies. Eén groep bestond uit patiënten met COE en de controlegroep bestond 
uit patiënten met een blanco otologische voorgeschiedenis die een cochleair implantaat gingen 
krijgen.  Met behulp van een beschrijvende techniek van de gehele vorm van de BEG kon 
geen vorm worden geïdentificeerd die verschillend of oververtegenwoordigd was tussen beide 
groepen. Een significant verschil werd gevonden tussen beide groepen in de DPTR. Wij vonden 
dat een diepere pretympanische ruimte aanwezig was in de COE groep in vergelijking met  
de controlegroep. Met behulp van het 95%-betrouwbaarheidsinterval konden wij stellen dat een 
diepte van minder dan 2,6 mm kan worden gezien als een ‘beschermende’ factor tegen COE. 
Geen significant verschil in de ACPTR werd waargenomen. Dit is het eerste bewijs dat de vorm 
van de BEG inderdaad een factor in COE is. Het ondersteunt onze hypothese van het belang 
van deze pretympanische ruimte in chronische ontstekingsziekten van de BEG. In hoofdstuk 
3.2 hebben wij onderzocht of de vorm van de BEG een bijdragende factor in problematische 
radicaalholten zou zijn, aangezien dit ook een chronische ontsteking betreft. Aangezien het 
algemeen bekend is dat problematische radicaalholten een multifactoriële etiologie kennen 
probeerden wij deze ook mee te nemen bij het evalueren van deze conditie. Eén ervan, namelijk 
de hoeveelheid resterende celtracti, is gemakkelijk meetbaar, maar andere factoren (zoals 
bijvoorbeeld de hoogte van het facialisspoor, een niet adequate meatusplastiek, liqourlekkage) 
zijn dit helaas niet. We vergeleken de DPTR, ACPTR en de hoeveelheid restcellen van drie 
verschillende groepen (één met problematische radicaalholten, één met rustige radicaalholten 
en een controlegroep met cochleair implantaatkandidaten). Een significant verschil werd 
gevonden binnen beide radicaalholte groepen in de hoeveelheid restcellen. Een significant 
verschil was ook aanwezig tussen de problematische radicaalholte groep en de andere twee 
groepen in DPTR.  De DPTR was beduidend dieper ten opzichte van de andere twee groepen. Met 
behulp van multivariabele logistische regressie bleef het significante verschil in DPTR aanwezig 
tussen beide radicaalholte groepen, ook na een correctie op aanwezigheid van restcellen. Met 
behulp van het 95%-betrouwbaarheidsinterval stelden wij vast dat een diepte van minder dan 
2,7 mm, van de DPTR, kan worden beschouwd als potentieel beschermend tegen het ontstaan 
van een problematische radicaalholte. Alhoewel de ACPTR een opmerkelijk significant verschil 
liet zien tussen de niet aangedane oren van de radicaalholte groepen in vergelijking met de 
controlegroep werd dit niet gevonden tussen de radicaalholtezijde met de controlegroep. Al 
deze resultaten suggereren dat momenteel de DPTR de belangrijkste kwantificeerbare factor is 
bij een chronische ontsteking van de BEG.

Hoofdstuk 4 is gericht op de perceptieve effecten. Aangezien de BEG als een resonerende 
buis werkt en hiermee een rol speelt in het horen is het logisch te veronderstellen dat  
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de geluidswaarneming zal veranderen wanneer er chirurgisch wordt ingegrepen in de vorm  
van de BEG. In dit hoofdstuk wilden wij vaststellen of en in welke mate dit veronderstelde effect 
aanwezig is. Om dit te bewerkstelligen beschreven wij een methode die ons in staat stelde om 
het geluid van verschillende gehoorgangvormen te simuleren, zoals deze wordt waargenomen 
op het niveau van het trommelvlies. Hierbij werd een filter gemaakt voor geluid,  gebruik 
makend van de ‘real ear unaided response’ (REUR) gemeten in verschillende gehoorgangen. 
Deze gefilterde condities werden vervolgens aan normaalhorenden gepresenteerd teneinde een 
subjectieve beoordeling te krijgen van het effect van de verandering in resonantiefrequentie van 
de gehoorgangconditie. Deze methode is geheel gericht op de resonanties in de gehoorgang en laat 
andere effecten (zoals bijvoorbeeld een aanwezig geleidings gehoorverlies, middenoorpathologie 
en een mogelijke habituatie) buiten beschouwing. In hoofdstuk 4.1 wordt een conceptuele 
studie beschreven waarbij, met behulp van extreme BEG condities (normale gehoorgangen en 
gemodificeerde radicaalholten), gekeken is naar de waarneembaarheid van de verschillen. Door 
20 normaal horenden gevraagd werd de klank van de verschillende condities beoordeeld op  
een visuele analoge schaal (VAS) ten aanzien van de kwaliteit van het gepresenteerde geluid. 
Ook werd gevraagd om aan te geven hoe ’natuurlijk’ het geluid klonk en dit werd geëvalueerd 
met de waardering van gekoppelde vergelijkingen (paired-comparison) waarbij elke conditie 
werd vergeleken met een ongefilterde referentie conditie. Met beide methoden werden evident 
significante verschillen gevonden. Er was sprake van een waargenomen ‘verslechtering’ van 
kwaliteit en natuurlijkheid van het geluid in alle radicaalholte condities versus de normale 
condities. Deze resultaten tonen aan dat veranderingen in de vorm van de BEG  tot een 
waarneembaar geluidsdistorsie zal leiden en dus relevant zijn. Dit zijn belangwekkende 
bevindingen, al onderkennen wij dat meer onderzoek nodig is naar de invloed van de andere 
factoren, zoals bijvoorbeeld habituatie, voordat sterke conclusies getrokken kunnen worden. 
Ook zijn deze resultaten (nog) niet direct bruikbaar binnen de kliniek. In hoofdstuk 4.2 was 
de vraagstelling of minder extreme veranderingen in vorm ook waarneembaar zouden zijn. 
Hiernaast waren wij ook geïnteresseerd of onze methode binnen een patiënt veranderingen 
kon aantonen tussen een preoperatieve en postoperatieve toestand van de BEG na een 
vormverandering hiervan. Om dit te bewerkstelligen werden er condities gesimuleerd van twee 
patiënten die beide gehoorgangplastieken ondergingen, zoals beschreven in hoofdstuk 2. Het 
betrof een casus van een patiënt met COE op basis van exostosen en een casus van een patiënt 
met een problematische radicaalholte die werd gereviseerd met een gehoorgangplastiek. Bij  
de laatste werd de achterwand gereconstrueerd en de mastoidholte werd partieel geoblitereerd. 
Een REUR werd gemeten preoperatief en postoperatief nadat er een volledige genezing was 
opgetreden. Na evaluatie door 20 normaalhorenden van de condities met behulp van een VAS 
score werd de preoperatieve radicaalholte als significant slechter beoordeeld ten opzichte van 
alle andere condities. Alle andere condities lieten echter geen significante verschillen zien en 
dit resultaat suggereert dat het effect van een gehoorgangplastiek zoals beschreven in hoofdstuk 
2.2 geen merkbare verslechtering van de geluidskwaliteit geeft. Men kan dan ook met enige 
voorzichtigheid stellen dat de  toename van het volume van de BEG bij de gehoorgangplastiek voor 
exostosen geen verschil geeft maar dat er wel een duidelijke verbetering aanwezig is wanneer het 
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volume wordt verkleind (zoals het geval bij de gehoorgangreconstructie en partiele obliteratie 
van de mastoidholte). Met behulp van de methode met gekoppelde vergelijkingen vonden wij, 
naast een evident significant verschil tussen de radicaalholteconditie en de referentieconditie,  
ook significante verschillen tussen beide postoperatieve condities ten opzichte van  
de referentieconditie. Dit verschil werd echter als ‘iets onnatuurlijker’ ten opzichte van  
de referentieconditie vastgesteld. Dit suggereert dat er wel een waarneembaar verschil aanwezig 
is, maar zonder grote gevolgen voor de geluidskwaliteit, wanneer er een verandering van de BEG 
plaatsvindt. Geconcludeerd kan worden dat de geluidsdistorsie van een gehoorgangplastiek 
(met een toename van BEG volume) zal worden opgemerkt maar met minimale effecten 
op geluidskwaliteit. Het effect van een gehoorgangreconstructie en partiele obliteratie van  
de mastoidholte zal leiden tot een sterk waarneembare verandering met een meer natuurlijk 
geluid en betere geluidskwaliteit dan in de situatie met een radicaalholte.

In hoofdstuk 5 worden de beschreven resultaten van dit proefschrift in het algemeen 
besproken. Wij laten zien hoe de verschillende aspecten van de BEG, onderzocht in 
dit proefschrift, met elkaar zijn vervlochten en wij komen tot het formuleren van  
algemene conclusies.
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DANKWOORD

Al zittend achter mijn scherm op mijn ‘vrije’ zaterdag uitkijkend over een draaiende windmolen 
terwijl mijn promotietraject er bijna op zit is het schrijven van een dankwoord een gelegenheid 
waar ik drie promotietrajecten geleden al van droomde. Gek genoeg wist ik altijd wel dat dit 
moment zou komen aangezien er zoveel mensen zijn die je op weg helpen (en houden) en 
die bereid zijn om te helpen, mits je maar doorzet. Al die mensen zijn uiteraard mijn dank 
verschuldigd en alhoewel ik een aantal met naam zal noemen is mijn dank voor al die anderen 
niet minder groot.

Lieve Marieke, eigenlijk is deze promotie jouw prestatie. Het is traditie dat de promoteren als 
eerste en de belangrijkste persoon van je leven als laatste moet worden bedankt maar daar 
komt mijn dank die ik ervaar voor alles wat jij gedaan hebt om me op koers te houden niet 
tot zijn recht. Het is dat jij niet mijn promotor kan zijn maar dat had je wel verdient. Naast je 
aanmoediging om het beste uit mezelf te halen heb je mijn wereld zo weten te organiseren en in 
te richten dat ik kon promoveren. Ik houd van je om zoveel andere redenen (die gelukkig niets 
met mijn werk te maken hebben) maar die zal ik hier niet allemaal noemen. De helft van mijn 
leven trekken we samen op en ik hoop dit te mogen doen voor de rest van mijn leven!

Beste Wytske, naast alle hulp die ik heb mogen ontvangen rondom mijn promotie wil ik je met 
name bedanken voor het vertrouwen wat je in me hebt gesteld. Zonder dat vertrouwen was het 
traject naar de Dr titel waarschijnlijk veel zwaarder geweest. Ik zal het argument ‘dat ik nog niet 
eens gepromoveerd ben’ misschien nog wel gaan missen. Bovenal ben ik blij dat ik vele jaren 
hebben kunnen bijleren van je zowel op wetenschappelijk als management gebied en hoop dit 
dan ook nog lang te mogen doen. 

Beste Wouter, ik ben vereerd dat ik je als mijn promotor mag hebben. Je zei onlangs nog dat 
ik een van de laatste zou zijn die dat genoegen zou mogen hebben en ben hier erg blij mee. Ik 
waardeer je inzichten en kennis enorm en hoop toch nog wel enige researchprojecten samen 
met je te mogen afronden.

Beste Fenna, hoe doe je het toch allemaal? Ik heb diep respect voor alles wat jij klaar speelt met al 
je verantwoordelijkheden. Ik kan me nog herinneren dat ik al tijdens je assistentschappen onder 
de indruk was van je bedrevenheid en perfectionisme. Ik ben nog steeds blij dat je destijds besloot 
om in het AMC te blijven aangezien ik geloof dat onze kwaliteiten behoorlijk complementair zijn 
en dat we hiermee elkaar versterken. En wanneer is dat TORP artikel nu klaar?

Beste Patrick, Ik ben onder de indruk van hoe je toch altijd weer rustig blijft als ik weer op je 
kamer binnen loop om te vragen hoe het ervoor staat. Ik ben altijd weer blij om te horen dat jij 
het licht zal uitdoen in het AMC. Hopelijk gaan we samen nog veel wetenschap bedrijven.

Dankwoord
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Beste Piet, zoals ik al opschreef bij je afscheid heb ik deze promotie met name ‘bedacht’ op 
basis van jouw otologische inzichten. Jouw resultaten vormen toch een zeer grote hoeveelheid 
van de data. Ik wil je hiervoor nogmaals danken. Eigenlijk had jij dit boekje al eerder  
kunnen opschrijven! 

Beste Maarten, Als kamergenoot heb je vaak mijn eindeloze verhalen aan te horen en dit doe je 
dan ook met verve. Ik waardeer je enorm als collega, kamergenoot maar bovenal als vriend. Je 
bent van absolute klasse.

Beste Bert, De relatief korte periode waarin we hebben samengewerkt heeft toch een grote 
indruk op me gemaakt. Jouw rust en overkomen is iets waar ik een goed voorbeeld aan kan 
nemen. Ik had je graag als promotor gehad maar helaas is daar wat tussengekomen. Jouw 
visie op het vak heeft me ook ‘geprikkeld’ om nader onderzoek te doen naar retracties en ook 
hiervoor veel dank.

Beste Jerome, Jammer dat we kwijt zijn geraakt als directe collega. Ik vond de korte tijd samen 
erg inspirerend en wens je dan ook het beste toe! Macaron chacaron.

Beste collega stafleden van het AMC wil ik danken voor de collegialiteit, inzet en ondersteuning 
die ik elke dag weer mag ervaren. Sabine, Tim, Linda, Astrid, Ingrid, Gwijde, Carlijn, Sietze, 
Peter en Freek enorm bedankt! 

Beste collega’s audiologie van het AMC, erg bedankt dat jullie dagelijkse inspanning om de beste 
patiëntenzorg te realiseren die tevens ook de basis legt van zoveel otologisch onderzoek.

Beste AIOS AMC (waarvan ik het genoegen heb gehad om mee samen te werken), bedankt dat 
jullie me helpen en geholpen hebben met de dagelijkse gang van zaken rondom de klinische 
werkzaamheden. Mede hierdoor is er nog enige ruimte voor mijn andere activiteiten.

Beste dr. J. Postelmans, beste Job. Heb genoten van het samen werken aan jouw promotie. 
Wonen in 2D land is wel lekker overzichtelijk.

Beste Heike, Anne-Marije en Katja, jullie hebben me enorm ondersteund tijdens de drukke 
perioden waarin de otologie onderbemand(vrouwd) was. Ik vond het een hele eer om een klein 
onderdeel te zijn van jullie verdere ontwikkeling op het gebied van de otologie.

Beste Quinten, Simon, Huib, Casper en Max, nu is het jullie beurt om het te proberen. Ik beloof 
mijn best te doen om jullie te begeleiden naar het verlies van die s. 

Veel dank aan de promotiecommissie voor het doorlezen en goedkeuren van het uiteindelijke 
proefschrift. Ik ben vereerd dat jullie bereid zijn om zitting te nemen in mijn promotiecommissie.
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Uiteraard hoort hier dan nog dank voor mijn familie thuis. Bedankt lieve  Mam en Pap voor mijn 
jeugd, opvoeding, existentie. Ja ik moet afvallen, minder moe eruit zien, jullie vaker bezoeken. 
Maar nu is promoveren in elk geval gedaan dus die kan worden afgestreept op dat lijstje. Lieve 
Ingrid (en Sergej, Gijs, Bas, Sjoerd en Koen) het is altijd weer gezellig om jullie te zien en ik ben 
blij zo’n geweldige zus met aanverwanten te mogen hebben.

Lieve Mylene, Veerle en Alyse mijn ‘godinnen’. Er zijn maar weinig dingen die een mens zo 
veranderen als zijn kinderen. Intens gelukkig ben ik weer wanneer ik jullie zie. En ik hoop 
zo lang mogelijk te mogen zien wat er met jullie gaat gebeuren en hoop daarin een zo goed 
mogelijk rol te vervullen.


