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Dankwoord d 

Mett de finish in zicht rest mij het laatste en tevens één van de meest gelezen onderdelen van 
ditt proefschrift te schrijven. Niet alleen daarom is het dankwoord een belangrijk onderdeel 
vann "het boekje" maar ook omdat de bijdragen van verschillende mensen aan dit proefschrift 
onmisbaarr waren en dus een woord van dank zeer op zijn plaats is. 
Allereerstt mijn bijzondere dank aan dr. R.A. Tange (co-promotor). Beste Rinze, dit onder-
zoekk had uiteraard niet zonder jou tot stand kunnen komen. Jij bent degene geweest die het 
onderzoekk heeft geïnitieerd en jouw inzet en enthousiasme waren voor mij een grote stimu-
lans.. Daarnaast heb je wezenlijk bijgedragen aan mijn klinische vorming binnen het otolo-
gischh deel van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde. 
Prof.. dr. ir. W.A. Dreschler (promotor), beste Wout, ik heb je leren kennen als een bijzonder 
gemotiveerdee klinisch fysicus-audioloog met uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteiten. 
Jouww creatieve inzichten, de continue betrokkenheid bij het onderzoek en de vele discussies 
diee wij over de verschillende onderwerpen van het onderzoeksproject hebben gehad, waren 
vaakk verhelderend en zeer stimulerend. Mijn bijzondere dank hiervoor. De samenwerkings-
driehoekk tussen jou, Rinze en mijzelf bleek vruchtbaar en onze doelen zijn bereikt. Ik hoop 
datt we ook in de toekomst deze samenwerking kunnen voortzetten. 

Prof.. dr. P.F. Schouwenburg (promotor) heeft altijd een motiverende rol gespeeld om mijn 
opleidingg tot Keel-, Neus- en Oorarts te combineren met dit onderzoeksproject. Beste Paul, 
mijnn bijzondere dank voor het in mij gestelde vertrouwen en de voortdurende aanmoedigin-
gen. . 
Dee overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. C.W.R.J. Cremers, prof. dr. J.J. Grote, 
dr.. T.S. Kapteyn en prof. dr. W.J. Oosterveld, wil ik hartelijk bedanken voor het lezen en 
beoordelenn van het manuscript. 
Peter-Paull  Boermans en Simon Wiersma hebben mij geholpen bij het verkrijgen van de 
audiologischee data uit het computeropslagsysteem van het audiologisch centrum in de eerste 
fasee van het onderzoek. Mijn hartelijke dank hiervoor. David Molenaar ben ik erkentelijk 
voorr het bewerken van de spraakaudiometrische data. Verder mijn dank aan de overige 
medewerkerss van het audiologisch centrum, niet alleen voor het verrichten van de audio-
grammenn bij de patiënten, maar ook voor hun belangstelling tijdens het onderzoek. 
Dr.. A.A.M. Hart wil ik bedanken voor de statistische analyse en constructieve bijdrage aan 
éénn van de deelprojecten. 

Mij nn dank gaat ook uit naar mijn collega's arts-assistenten voor de prettige samenwerking en 
dee gezellige tijd gedurende de opleiding. De stafleden van de afdeling KNO, AMC wil ik 
bedankenn voor de mogelijkheid en ruimte om het proefschrift in de laatste fase af te 
schrijven. . 

Jeroenn van Lange en Wilko Grolman wil ik graag bij voorbaat danken voor hun inzet als 
paranimfen.. Beste Jeroen en Wilko, ik verheug me erop het gehele traject van promoveren en 
alless wat daarbij hoort samen met julli e te doorlopen. 
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Dankwoord d 

Eenn speciaal woord van dank aan mijn ouders. Jullie hebben mij de gelegenheid gegeven mij-
zelff  te ontplooien en de vrijheid gegeven mijn eigen keuzes te maken. Daarbij hebben julli e 
mijj  altijd met enthousiasme en belangstelling gesteund. 
Tott slot mijn echtgenote Hedwig. Jouw bijdrage aan dit proefschrift is veel groter dan dat jij 
zelfwaarschijnlijkk zult vermoeden. Jouw steun, geduld en begrip zijn erg belangrijk geweest. 
Dee eindstreep is bereikt, "het boekje" is af. 
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