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Dankwoord

Het tot stand komen van dit proefschrift zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van

een aantal mensen. Meer in het bijzonder wil ik graag bedanken:

Professor F.W.J. Albers, geachte Professor, graag wil ik u danken voor uw sturing en aan-

moediging, in eerste instantie meer op afstand, maar het laatste jaar was er rechtstreekser

contact via email vanuit Zwolle. Met bewondering voor uw organisatietalent, overzicht en

snelle reactievermogen wil ik u danken voor het meedenken, meelezen en aanhoudende

vertrouwen in de voltooiing van dit project. 

Professor H.J. Busscher, beste Henk, heel veel dank voor jouw inspanningen ten aanzien

van dit proefschrift; de besprekingen in het begin op het oude laboratorium aan de Bloem-

singel herinner ik me levendig; je heldere ideeën, je enthousiasme, je praktische instelling.

Ook de zondagmiddag in Thesinge herinner ik me goed: ik wil jou (en je familie) danken

voor je fantastische steun en persoonlijke betrokkenheid.

Professor H.C. van der Mei, beste Henny, zonder jou als vraagbaak was dit boekje er niet

geweest. De proeven op het lab; het uitwerken van grafieken; het corrigeren van manuscripten

en altijd in totale rust en met humor! Dank voor je inspanningen voor mij en dit proefschrift.

Dr. R. van Weissenbruch, beste Ranny, graag wil ik je bedanken voor je tijd en energie

voor dit project. Als ware academicus filosofeerde je graag en breed over het buttononder-

zoek; als perifere copromotor ben je uiteindelijk bij de afronding van dit project betrokken;

daar ben ik trots op. Dank voor je vertrouwen.

De beoordelingscommissie; Professor J.E. Degener, professor J.L.N. Roodenburg en pro-

fessor P.F. Schouwenburg; hartelijke dank voor uw bereidheid in de leescommissie plaats te

nemen. 

Betsy van de Belt-Gritter en dr. G.J. Elving, beste Betsy en Jolanda, zonder jullie hulp bij

het spoelen van de kunstkelen, zou dit onderzoek voor mij niet uitvoerbaar zijn geweest: heel

veel dank daarvoor. 

De Firma Medin en de Firma Atos wil ik graag danken voor het kosteloos ter beschikking

stellen van spraakprothesen voor dit onderzoek. De firma Yakult Nederland B.V. wil ik graag

danken voor het kosteloos ter beschikking stellen van Yakult drank.

Secretaressen van de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde en Mariska Rutgers, dank

voor het lichten van statussen en het helpen invoeren van statistische gegevens. 

Freark Dijk en Frits Leemhuis, dank voor jullie inspanningen ten aanzien van de electro-

nenmicroscopische beeldvorming, computerondersteuning en illustraties.

Collega’s op het laboratorium van biomaterialen; dank voor de gezelligheid.
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KNO-artsen, arts-assistenten, oud-assistenten en medewerkers van de afdeling keel-,

neus- en oorheelkunde van het Academisch ziekenhuis Groningen; dank voor jullie gezel-

ligheid, interesse, humor en ondersteuning. Noor en Janine, ik ben blij dat jullie de onder-

zoekslijn voortzetten.

KNO-artsen en medewerkers van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde van de Isala

klinieken te Zwolle: heel veel dank voor een fijn opleidingsjaar in een prettig werkklimaat.

De afstand en ruimte gaven me de energie dit project op te pakken en af te ronden. Dank!  

Een aantal vrienden: Milène Raming, lieve Milène, dank voor het meelezen en corrigeren

van de proefdrukken. Dank voor je enthousiasme en vriendschap. Karolien van den Brekel-

Dijkstra, lieve Karolien, dank voor je inspirerende telefoontjes en je vertrouwen, Jantine en

Mattijs Smith-Westerhuis, lieve Jan en Tijs, dank voor jullie warmte en vriendschap. Jane van

Horssen-Hammelburg, lieve Jane, dank voor je persoonlijke interesse, je meedenken en je

aanmoediging. Marjolein Grobben, lieve Marjolein, dank voor je vertrouwen en vriendschap.

Gretha van der Meer, lieve Gretha, dank voor je nuchtere kijk, je humor en je vriendschap.

Mijn paranimfen, Willemien Free en Anouk Vastert; lieve Mien, fantastisch dat je als

paranimf hier bent vanuit donker Afrika; lieve Anouk, fijn dat je mijn paranimf bent, dank

voor je steun en vriendschap.

Mijn zussen en zwagers; lieve Margreet en Chris, Willemien en Marcel, dank voor de

enorme gastvrijheid, zowel in Arnhem als in Pretoria, voor jullie humor en daadkracht,

ondersteuning en liefde.

Tot slot mijn ouders, lieve pap en mam, dank voor alle mogelijkheden die jullie me gebo-

den hebben. Dank voor jullie vertrouwen, steun en liefde.

Rolien Free

Groningen, februari 2004
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