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ABBREVIATIONS

AASM  American Academy of Sleep Medicine
AI  Apnea index
AHI   Apnea-hypopnea index
AHIS  Apnea-hypopnea index in supine position
AP  Anteroposterior
BIS  Bispectral index 
BMI  Body mass index
CCC(p)  Complete concentric collapse (of the soft palate)
CGI-I  Clinical global impression – improvement 
CI  Confidence interval
CPAP  Continuous positive airway pressure
CSA  Central sleep apnea
dB  Decible
DF  Dominant frequency
DISE  Drug-induced sleep endoscopy
DPSG  Daytime polysomnography
DSMB  Data safety monitoring board
ECG  Electrocardiogram
EEG   Electroencephalogram
EMG  Electromyogram
EOG  Electrooculography
ENT  Ear nose and throat
EPV  Events per variable
ESP  Expansion sphincter pharyngoplasty
ESS  Epworth sleepiness scale
F1  The first formant
F2  The second formant
F3  The third formant
FF   Fundamental frequency 
FOSQ  Functional outcomes of sleep questionnaire
FU  Follow-up
FU-NPSG Follow-up overnight polysomnography
GEE  Generalized estimating equations
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HST  Home sleep test
hr  Hour
Hz  Hertz
HNS  Hypoglossal nerve stimulation
ICSD-3  International classification of sleep Dssorders, 3rd edition
IPG  Implanted pulse generator
kg  Kilogram
m  Meter
MAD  Mandibular advancement device
MEC  Medical ethical committee
MMA  Maxillomandibular advancement 
MR  Magnetic resonance imaging 
N1  Non-rapid eye movement sleep stage 1 
N3  Non-rapid eye movement sleep stage 3
NPP  Non-positional patient
NREM  Non-rapid eye movement
OA  Oral appliance
ODI  Oxygen desaturation index
OR  Odds ratio
OSA  Obstructive sleep apnea
OSAS  Obstructive sleep apnea syndrome
Pcrit  Critical closing pressure
PG  Polygraphy
POSA  Positional obstructive sleep apnea
PP  Positional patient
PSG  Polysomnography
PT  Positional therapy
RAND-36 Research and development-36 survey
RCT  Randomized controlled trial
RDI  Respiratory disturbance index
REM  Rapid eye movement
RMS  Root mean square 
s  Seconds
SpO2  Oxygen saturation
SD  Standard deviation
SRBD  Sleep related breathing disorder
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TCI  Target-controlled infusion
TMD  Temporomandibular disorders
TORS  Trans oral robotic surgery
TST  Total sleeping time
UAS  Upper airway stimulation
UPPP  Uvulopalatopharyngoplasty
VIF  Variance inflation factor 
VOTE  Velum, oropharynx, tongue base, and epiglottis
vs  Versus
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DANKWOORD
Dit proefschrift gaat over het verbeteren van de kwaliteit van slaap. Paradoxaal 
genoeg heeft de totstandkoming van het proefschrift mij flink wat slapeloosheid 
bezorgd. Gelukkig stond ik er niet alleen voor, daarom wil ik graag deze bladzijden 
benutten om iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift te bedanken.

De afgelopen drie jaren hebben mij meer gebracht dan ik vooraf had gedacht. Ik ging 
voor verdieping en de titel, ik vertrek echter met een enorme hoeveelheid inspiratie, 
ervaringen en (levens)lessen waar ik de rest van mijn leven van hoop te kunnen 
profiteren.

Ik wil beginnen bij het bedanken van de patiënten voor hun deelname en vertrouwen, 
zonder patiënten geen onderzoek. Patiëntencontact was een welkome variatie 
tijdens de onderzoeksdagen.

Dank ook aan OLVG, ik begrijp nu waarom artsen spreken over ‘’in huis zijn’’, je 
spendeert meer uren daar dan onder je eigen dak. Ik voel me bevoorrecht in hét 
topklinische ziekenhuis van Amsterdam gewerkt te hebben.

Mijn promotor, mijn baas, prof. dr. N. De Vries. Lieve Nico, ik kan een heel proefschrift 
vullen met anekdotes over onze samenwerking. Wat ben ik een geluksvogel dat je mij 
hebt aangenomen. Je enthousiasme voor onderzoek is aanstekelijk, je gedrevenheid 
is indrukwekkend, je geduld met mijn karakter (diepe zucht) bewonderenswaardig, 
je vertrouwen en het feit dat je als een huis achter me stond onbetaalbaar. We zijn 
totaal verschillend, onze humor ook overigens, maar een ijzersterk team. Jij deed de 
spelling en interpunctie, ik de ICT, jij trok meetings aan, ik hostte en verwerkte ze, 
overal nam je me mee naartoe en schoof je me naar voren. Begrijp me niet verkeerd, 
ik heb je meermaals achter behang willen plakken, dagelijks eigenlijk wel. Maar dat 
krijg je als je elkaar zo vaak ziet. Ik ben je intens dankbaar voor de afgelopen drie 
jaar en had me geen betere begeleider kunnen wensen. P.S. Wees gewaarschuwd, 
het volgende boek dat ik schrijf is een bundel met al je moppen.  

Mijn tweede promotor, prof. dr. F. Lobbezoo. Beste Frank, er is niemand die zo snel 
op een mail reageert als jij, dank voor je waardevolle suggesties en correcties.

Mijn copromotor, mijn bazin, dr. M.J.L. Ravesloot. Lieve Maddy, je hebt een enorme 
bijdrage geleverd aan zowel de kwaliteit van dit proefschrift als mijn kwaliteit van leven 
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tijdens mijn promotie. Heerlijk om over beide aspecten super eerlijk met je te kunnen 
sparren. We kunnen elkaar goed vinden en begrijpen in onze overeenkomsten en 
fijn coachen in onze verschillen en daarvan leren. Dat is super waardevol. Zo attent, 
gedreven, creatief en intelligent als jij bent, zijn er maar weinig, ik hoop dat je je dat 
realiseert. Wat je ook gaat doen, voor mij ben je nu al een grote professor. 

Leden van de promotiecommissie, ik dank u voor het zorgvuldig en kritisch beoordelen 
van het manuscript en het opponeren tijdens de verdediging van dit proefschrift

Lieve Anja, mamanja, mijn researchmoeder, steun en toeverlaat: jouw luisterend 
oor, geduld, warmte en support waren alles wat ik nodig had om elke dag weer met 
plezier en vertrouwen naar mijn werk te fietsen. Aan één blik of woord hebben we 
genoeg. Er zijn weinig mensen die mijn complexe karakter zo goed kennen een 
kunnen handelen, maar you do. Ik heb en had geen geheimen voor je en kon in 
onze werkkamer 24/7 mijn ongefilterde zelf zijn, duizendmaal dank daarvoor.  Ik ga 
je ongelofelijk missen.

Lieve Mickey, mijn enige leeftijdsgenoot op de KNO, mijn vriendin. Er bestaan geen 
grotere tegenpolen qua karakter dan jij en ik maar wat ben ik blij dat ik ervoor gestreden 
heb om jou als opvolger te krijgen. We vullen elkaar perfect aan en botsen nooit. Ik kan 
veel leren van jouw rust, hoe je dingen kan afbakenen, niet overal gelijk op inspringt 
of op aanslaat. Mede door de klinische kant van onze baan, schoot het niet op met de 
publicaties (sterker nog ik ging zonder publicaties mijn laatste jaar in). Zonder aarzelen 
en zeer nauwkeurig nam je al mijn taken over, zodat ik me kon focussen op het schrijven 
en een enorme eindsprint heb kunnen inzetten. Ik ben je daar heel dankbaar voor.

Lieve Patty, toen ik hier begon voelde het als een onmogelijke taak om in jouw 
voetsporen te moeten treden, wat keek en kijk ik tegen jou op. Ik besloot als alternatief 
maar mijn eigen pad te gaan bewandelen. Je was er aan het begin om me op weg te 
helpen en als voorbeeld om me aan op te trekken en keerde aan het eind terug voor 
goede raad en support, dank!

PvM, hier spreek P to the B, jij als stuiterbal, grapjas, verhalenverteller en 
luchtigheidbrenger was een zeer welkome gast in onze werkkamer. Na het bijkletsen 
met jou bleven we achter met klapperende oren van jouw avonturen óf met een 
lagere hartslag omdat je ons had laten inzien dat het allemaal niet zo ingewikkeld of 
gewichtig was ,‘’zo simpel is het’’. Dank voor het relativeren, je goede raad en rake 
berichtjes wanneer ik dat nodig had. Dank voor het vermaak. 
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Lieve Marjolein, heerlijk als jij je poli kwam voorbereiden op onze kamer en we vervolgens 
in een lang gesprek verzeild raakten over complexe patiënten, droombestemmingen 
en de beste restaurants. Leuk dat óók wij samen een stuk gepubliceerd hebben. 

Lieve Peter van Rijn, mede dankzij jou wilde ik graag in het OLVG blijven en heb 
ik naast wetenschappelijk ook klinisch zeer veel geleerd de afgelopen jaren. Dank 
voor je onderwijs en je blinde vertrouwen in mijn klinische vaardigheden, jouw 
enthousiasme voor het vak is zeer aanstekelijk. 

Lieve Meerie, wij lijken in helemaal niets op elkaar en juist daarom vind ik het heerlijk 
om met je kletsen, jouw frisse kijk op dingen vind ik inspirerend, voor jou is niets te 
gek. Over milieu, voeding en boten kunnen wij uren praten. Niets is ongemakkelijk. 
Ik heb genoten van onze samenwerking. 

Lieve DA’s, David, Els, Marije, bedankt voor de reuring, jullie luisterend oor, heerlijke 
verhalen, platte humor en natuurlijk de gratis kilo’s. Dank dat jullie het KNO-circus 
al jaren draaiende houden, rekening houden met de gebruiksaanwijzingen van alle 
gekken in witte jas, ons terecht wijzen en ondersteunen, ik heb veel geleerd en 
genoten van de samenwerking met jullie, jullie zijn onmisbaar.

Lieve collegae, van de KNF, long en MKA dank voor het meewerken aan onze 
onderzoeken. Dankzij de slaap MDO’s met jullie heb ik een bredere kijk op OSA 
gekregen. 

Aan de co-auteurs van de artikelen, dank voor jullie suggesties, aanvullingen en de 
prettige samenwerking.

Mijn paranimfen, Han en Boon, de enige vriendinnen met wie ik al 9 jaar goed over 
de inhoud van ons werk kan praten (klagen), die met precies dezelfde dillema’s 
strugglen, de pieken en dalen begrijpen en hun licht kunnen laten schijnen over mijn 
overwegingen maar bovenal met wie ik de ellende van onze afgelegde weg heerlijk 
kan bestrijden met humor, sarcasme en feest. Van Groningen, via Zwolle naar 
Amsterdam, altijd samen. Jullie onvoorwaardelijke steun, inlevingsvermogen, attente 
kaarten, viering van pieken en medeleven bij dalen waren en zijn onbeschrijfelijk 
waardevol en onmisbaar. Dank daarvoor, en natuurlijk voor het regelen van de 
festiviteiten van mijn promotie, dank voor alles. 

Al mijn lieve vriendinnen, dank voor de welkome afleiding en het vermaak. Hoe 
uitgebreider onze avonturen gedeeld worden hoe beter. Uitmelken en analyseren en 



Appendices

215   

er extreem de slappe lach om hebben. Niets is te gek. Jullie accepteren en waarderen 
me met al mijn eigenaardigheden. Ik werk om in mijn vrije tijd met jullie te kunnen 
genieten, het liefst op het terras of in de boot. Dank voor de goede gesprekken, het 
relativeren, de lol, en jullie steun. Marie, mijn sportmaat, onze dagelijkse klasjes (en 
bijbehorend gekletst) waren cruciaal voor mijn mentale en fysieke gezondheid, dank 
voor je oneindige motivatie daarvoor.

En dan mijn familie, Brammie mijn kleine grote broer, jij kent geen stress, dat maakt 
me rustig, met jou en je maten chillen houdt me jong. We hebben dezelfde humor, 
dat is ook meteen onze enige overeenkomst, maar toch ben je mijn beste maat. Ik 
ben heel dankbaar voor en trots op onze band. Lieve mam, elke ochtend als ik naar 
het OLVG fietste belden we en luisterde je naar mijn pieken of dalen, je support me 
in mijn wanen, steunt je me in mijn dips. Je bent er altijd, ongeacht het temperament 
waarmee je te stellen krijgt als je de telefoon opneemt. Ik lijk extreem op jou, daarom 
begrijp je me zo goed. Lieve Pap, jij en ik daarentegen lijken niet op elkaar, juist 
daarom ben je mijn raadgever, jij zet me aan het denken, relativeert en kalmeert mijn 
extremen, luistert zorgvuldig, bent extreem geduldig (zelfs met mijn ongeduld), helpt 
me met alles: van klussen aan de boot, tot het nalezen van teksten. Jullie drie staan 
altijd voor me klaar, ongeacht mijn kuren, ik ben een geluksvogel dat ik uit zo’n warm 
nest kom. Woorden schieten tekort (en dat heb ik niet vaak) als ik moet beschrijven 
hoe dankbaar ik jullie ben voor alle mogelijkheden die jullie mij gegeven hebben om 
te groeien (behalve dan in lengte), dankzij jullie ben ik waar ik nu ben. Ik hoop dat 
we nog jaren kunnen genieten van onze warme band, bij voorkeur op een lekkere 
vakantiebestemming. Oneindig veel DANK. Voor alles. Altijd. 
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Imagine this circle contains all of human knowledge

As a child, the upbringing by your parents forms the core

By the time you finish elementary school, you know a little

By the time you finish high school, you know a bit more

With a bachelor’s degree, you gain a specialty
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A master’s degree deepens that specialty

Reading research papers takes you to the edge of human 
knowledge, once you’re at the boundary, you focus and you 
push at the boundary for a few years

Until one day, the boundary gives way, that dent you’ve 
made is called a Ph.D

The world looks different now

Keep pushing

Matt Might, a professor in Computer Science at the University of Utah, created The Illustrated 
Guide to a Ph.D. to explain what a Ph.D. is to new and aspiring graduate students. [Matt has 
licensed the guide for sharing with special terms under the Creative Commons license.


