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Een proefschrift komt nooit vanzelf tot stand: in de afgelopen jaren heb ik met veel 

mensen samengewerkt om tot dit resultaat te komen en heb ik veel van verschillende 

mensen mogen leren. Graag wil ik hieronder een groot aantal mensen bedanken, die direct 

en indirect hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Misschien niet altijd in de juiste 

volgorde, waarvoor mijn excuses. 

 

Professor Fokkens, Beste Wytske, ik wil je bedanken voor het begeleiden van dit 

proefschrift. Ik ben enorm blij met de mogelijkheden die je mij hebt gegeven om mij 

verder-en-verder te specialiseren op het kleine vakgebiedje dat mij zo na aan het hart ligt. Ik 

heb in mijn tijd op het AMC veel van je mogen leren en ik wil je danken voor al je 

feedback, jouw wijze adviezen en de hele prettige samenwerking.  

 

Leden van de commissie. Mijn dank voor het lezen van het manuscript en voor de adviezen 

en goede feedback. Ik heb er weer van mogen leren en dat is mij veel waard. 

 

Mede-auteurs en mede-onderzoekers (in alfabetische volgorde): Laura Baijens, Roel Bennink, 

Caroline Bruggeman, Jack Burger, Wilko Grolman, Daniëlle van Dam, Johan Koops, Renée 

Speyer, Nienke Wever. Ik wil jullie allen bedanken voor de samenwerking bij alle artikelen. 

Dank voor het bijdragen aan het opstellen van protocollen, manuscripten. Zonder al jullie 

werk was dit boekje er nooit gekomen. 

 

Hanneke Kalf en Marieke Hakkesteegt. Beste Hannah en Marie, mijn paranimfen. Ooit 

begonnen wij de Dutch Dysphagia Association in een kroeg in Götenborg met verdikt 

bier. Wat als geintje begon, is uitgegroeid tot een regelmatig overleg in restaurants en 

kroegen èn al in twee proefschriften. Dat soort overleg inspireert enorm en die inspiratie 

heb ik erg nodig gehad om met mijn promotie door te blijven gaan. 

 

Renée Speyer. Beste Renée, dank je voor het op de juiste momenten mij een zetje te geven 

richting mijn promotie. 

 

Pieter Devriese. Beste Pieter, ik wil je bedanken voor de mogelijkheden die ik heb gekregen 

in de tijd dat jij nog mijn baas was. Jouw interesse en adviezen hebben niet alleen 
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bijgedragen aan dit proefschrift, maar ook aan mijn verdere wetenschappelijke 

ontwikkeling. 

 

Norbert Niers. Lieber Norbert, vielen Dank für die lange Zusammenarbeit. My ‘dysphagia 

carreer’ started with a course in Lingen. Now, look where it got me! 

 

Maggie Lee Huckabee and Catriona Steele. Dear Maggie en Catriona, looking back at things, 

all of this started with a joined research project after a DRS-meeting in Vermont. Thank 

you for introducing me into the world of sEMG and clinical dysphagia research. Without 

that project I probably would never have gotten into sEMG. 

 

Hans Sein en Wim Breedveld. Dank voor jullie ondersteuning bij verschillende onderzoeken 

en het mij bijbrengen van veel kennis op het gebied van electrostimulatie en biofeedback. 

 

Mijn (ex-) AMC-kamergenootjes. Caroline, Yvette en Gabriella: dank voor het delen van 

wat ooit ‘mijn’ kamer was. Het was leuk en gezellig om jullie als collega te hebben en het 

was goed om af en toe met jullie even stoom af te blazen en te kunnen lachen. Mijn respect 

voor het feit dat jullie het uithielden met mijn abberante muzieksmaak. 

 

Medewerkers van de polikliniek KNO. Jullie allemaal dank voor het zoeken naar statussen, 

kleine dingetjes regelen en alles wat nodig is om een afdeling verder draaiende te houden. 

Maar vooral dank voor alle gezelligheid: jullie zijn/waren namelijk echt leuke collega’s! 

 

Arts-assistenten van de afdeling KNO. Dank voor het zien van al mijn slikpatiënten op 

verschillende spreekuren op tijdstippen dat jullie er ècht niet op zaten te wachten. Respect. 

 

Collega’s van het IKW. Met jullie samenwerken en onderzoeken opzetten is leuk. Een 

prettige samenwerking in Leiden is een goede basis geweest om ’s avonds het boekje te 

kunnen afmaken. 

 

Eva Raat. Dank voor jouw kennis van de Engelse taal en de hulp bij het volbrengen van 

verschillende manuscripten. 
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Sjouke Boonstra. Dank voor je wijze woorden en steun op de poli KNO op momenten, dat 

het nodig was. Veel praten over voetbal helpt ècht tijdens het promoveren! 

 

Evelien en Koen. Lieve Evelien en Coen, zonder al jullie steun was dit proefschrift er echt 

nooit gekomen. Moeders, nu dit boekje af is, is er hopelijk voor jou ook wat meer rust.  

 

Dries en Corrie. Lieve Corrie, ondanks dat Dries dit niet meer mag meemaken, weet ik 

zeker dat hij ergens tevreden meekijkt.  

 

Vrienden en familie in en rond Leiden: dank voor jullie belangstelling en alle ontspanning in 

de vele Leidsche kroegen. Zonder ontspanning is geen inspanning mogelijk en dus ook niet 

dit boekje. 

 

Juud. Zonder jou aan mijn zijde zou promoveren volgens mij helemaal niet leuk zijn. Leuk 

zijn alleen díe dingen die ik met je kan delen. Het boekje is af: tijd voor een feestje! 

  




