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Chapterr 13 

Magg ik bedanken? 

Eindelijkk zit het er op! Als ik mijn vriendenkring moet geloven, loop ik al een jaar of 

zess te vertellen dat mijn promotie volgend jaar wel afgerond zal zijn. Velen geloofden 

err niet meer in, maar.... Het resultaat van dagenlang programmeren, schrijven, lezen, 

enn analyseren heeft dan uiteindelijk toch een boekje opgeleverd. 

Dankk ben ik verschuldigd aan Wouter Dreschler, voor de gelegenheid om mijn 

werkk in een promotie te laten eindigen. Maar ook wil ik Wout bedanken door geloof 

tee tonen in de, vaak op het eerste oog, ridicule uitkomsten van mijn experimenten. 

Bovendienn vertrouwde hij in de onfeilbaarheid van mijn resultaten, in het begin 

vaakk meer dan ik zelf. Daarnaast wil ik graag mijn copromotor Tammo Houtgast 

bedanken,, die door het voeren van discussies vaak concepten tot een helderder beeld 

heeftt kunnen brengen. Verder wil ik de leden van de leescommisie prof. dr. E. de 

Boer,, prof. dr. T. Dau*, prof. dr. W.J. Fokkens, prof. dr. A. Kohlrausch, prof. dr. 

ir.. H. Spekreijse. en prof. dr. G.F. Smoorenburg. bedanken voor de tijd. moed en 

moeitee die julli e hebben getoond om mijn proefschrift te bestuderen en verbeteren 

mett intelligente opmerkingen. 

Dee proefpersonen ben ik veel dank verschuldigd. De normaal horenden, veelal 

tijdelijkee passanten van het Audiologisch Centrum, die geheel vrijblijvend (op een 

enkelee traktatie daargelaten) vaak uren in een testcabine naar piepjes hebben zitten 

luisteren.. Nog meer dank ben ik verschuldigd aan de slechthorenden, patiënten uit 

' 'Withh a special word to prof. T. Dau. Thanks for your time and effort to struggle through this 
thesis,, improving it by your intelligent comments. 
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dee kliniek of van de A.G. Bellschool. Echter bovenal ben ik Rein Stolp dankbaar 

doorr zich bereid te tonen om als testcase te dienen voor mijn vaak te lange testen 

omm vervolgens tot een kleinere proefset te kunnen komen. 

Simonn Wiersma. en later Laslzó Körössy, bedankt voor de (mentale) steun 

wanneerr Delphi weer eens een geheel eigen leven begon te leiden. Natuurlijk, wil 

ikk mijn directe collegae. Niels en Arjo in het bijzonder, bedanken voor de vaak 

gezelligee en prettige momenten. Niek en Sidonne. bedankt voor de fysieke steun 

inn het schrijfproces en de hulp bij het selecteren van proefpersonen. Maar bovenal 

Bass Franck.... Je houdt het niet jaren met elkaar uit op een. niet altijd even goed 

geventileerde,, kamer zonder een goede band op te bouwen. Mede door je goede 

grappenn (-OUI/WIE") en openheid heb ik mijn tijd op het AMC als uiterst positief 

ervaren.. Daarnaast, heeft jouw eeuwig enthousiasme, niet name richting je vrouw 

enn kinderen, een uiterst positieve sfeer geschapen. En nu ik zelf in die situatie zit... 

Bas.. je hebt het me de afgelopen zes jaar niet vaak horen zeggen, maar je hebt 

helemaall  gelijk... Het is echt zo leuk. Bedankt!!! 

Jan,, Heleen en Maaike, bedankt voor alle steun, liefde en opbeurende woorden. 

Nett als mijn vrienden, wisten julli e vaak de juiste woorden te zeggen om mij met 

nogg meer enthousiasme naar het werk te laten gaan. 

Lievee Rebecca, bedankt voor je steun en liefde. Sinds het schrijven van het 

eerstee hoofdstuk is er veel veranderd, maar ji j hebt met name veel goeds gebracht. 

Watt begon als een statistisch vraagje, is tot iets moois uitgebloeid. 


