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Dankwoord 
 
Op deze plek in het proefschrift wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit proefschrift bedanken. Een aantal wil ik in het 
bijzonder noemen. 
 
Prof. Dr. Ir. H.P. Wit, beste Hero, de immer draaiende motor achter dit 
proefschrift. Zonder jouw kennis, ideeën, inzicht, overpeinzingen, interesse, 
vragen, antwoorden, ondersteuning, educatieve vaardigheden en 
onnavolgbare inzet was dit proefschrift er nooit geweest. Zeer inzichtgevend 
en verduidelijkend vind ik de manier waarop je complexe, fysische materie 
kan omzetten in eenvoudige, begrijpelijke modellen of figuren. Al dan niet 
vergezeld van plakband en vouwpapier. Je stond altijd, tijdens of buiten 
werktijd, voor mij klaar om even een korte vraag te beantwoorden of 
uitgebreide uiteenzettingen over mogelijke werkingsmechanismen aan te 
horen. Heel erg hartelijk wil ik je voor dit alles danken. Vooral omdat ik als 
één van de laatste promovendi onder jouw vleugels dit werk mocht klaren.  
 
J.M. Segenhout, beste Hans, mijn absolute steun en toeverlaat bij opwerken 
van preparaten en van microscopische coupes en het weer opzoeken van 
data. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren met je samengewerkt. Vele 
uurtjes zaten we in de researchgang contouren te tekenen, te lachen, te 
dissecteren, te discussiëren, te reconstrueren, koffie te drinken of 
microscopische coupes te bekijken. Je bent onmisbaar voor de 
wetenschappelijke ondersteuning van de afdeling KNO. Dank voor de 
prettige samenwerking en je onmisbare hulp en kennis bij dit 
promotieonderzoek. 
 
Prof. dr. B.F.A.M. van der Laan, beste Bernard, dank voor het uiteindelijk 
mogelijk maken van dit proefschrift, je zinvolle kommentaren en voor je altijd 
aanwezige interesse in dit onderzoek. Dank dat je mijn promotor wilt zijn. 
 
De beoordelingscommissie, prof. dr. ir. J.H.M. Frijns, prof.  dr. J.J.J. Dirckx 
en prof. dr. P. van Dijk, wil ik bedanken voor de bereidheid het manuscript 
deskundig te beoordelen. 
 
Prof. Dr. J.J.J. Dirckx en J.A.N. Buytaert, beste Joris, beste Jan, dank voor 
de prettige samenwerking bij het in beeld brengen van de klep van Bast en 
jullie aanvullende kennis over de OPFOS-microscopie. Samenwerking over 
een aanzienlijke afstand blijkt hedentendage geen enkel probleem te zijn. 
 
Prof. Dr. F.W.J. Albers, in memoriam, beste Frans, helaas kan ik je niet 
meer persoonlijk danken voor je medewerking aan dit proefschrift. Graag 
had ik jouw professor Albers-eigen reactie op dit proefschrift willen horen. 
Afwezigheid van een dankwoord aan jou in dit proefschrift zou misstaan. 
Dank voor het bieden van de mogelijkheid promotieonderzoek en opleiding 
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tot KNO-arts te combineren. Dank voor je begeleiding van dit 
promotieonderzoek in de eerste jaren. Tevens dank voor je bijdrage in mijn 
klinisch denken en handelen. 
 
Dr. W. Geerts, beste Willie, hartelijk dank voor je ondersteuning en onderwijs 
in de IMOD-software, vooral in het eerste jaar van dit promotieonderzoek. 
Onze bezoeken aan Utrecht en onze telefonische en e-mailcontacten zijn 
zeer waardevol gebleken. 
  
Drs. C. den Herder, beste Cindy, dank voor je enthousiaste bijdrage aan het 
promotieonderzoek in het prille begin ervan. 
 
Dr. R. Aalbers en Dr. A. Bron, beste Rene, beste Aad, dank voor het bij mij 
wekken van wetenschappelijke interesse in een prettige entourage. 
 
De KNO-staf en KNO-assistentengroep van het UMCG, dank voor de 
prettige werksfeer de afgelopen jaren en jullie niet-aflatende interesse in 
‘mijn dierentuin’. Tevens wil ik alle (voormalig)assistenten die eerder in de 
‘Menière-lijn’ hun (promotie)onderzoek hebben verricht, danken. Zeer veel 
heb ik aan jullie wetenschappelijk werk gehad. 
 
De maatschap KNO van de Isala-klinieken, Zwolle. Dank voor een zeer 
leerzaam klinisch jaar. De werksfeer in Zwolle heb ik als zeer prettig ervaren. 
Uiteindelijk blijken treinreizen en eenzame weekenddiensten waardevolle tijd 
te kunnen opleveren. 
 
Waarde Aal, Bacon, Chin, Dirk, Ekkel, Hu, Kok en Rein, dank voor jullie 
vriendschap en aanwezigheid sinds 1994 (en daarvoor) en voor alle 
geestelijke versnippering en ontspanning die jullie mij boden. Een avond, 
een weekend of twee weken met jullie op pad blijft mij zeer dierbaar. 
 
Mijn paranimfen, Martell Demarteau en Niels van Heerbeek, dank voor jullie 
vriendschap. Op jullie ieder eigen wijze zijn jullie zeer belangrijk voor me. 
Dank voor jullie ondersteuning bij de finale fase van dit proefschrift, bij de 
plechtigheid en bij de festiviteiten. 
  
Lieve Jon, beste Patrick, hartelijk dank voor jullie onbeperkte interesse in dit 
onderzoek. Een frisse blik op wetenschappelijk onderzoek blijkt een 
waardevolle aanvulling te kunnen zijn. Jonna, heel veel dank voor het 
taalkundig beoordelen van het manuscript. Los van deze dankwoorden kan 
ik me geen liever zusje wensen. 
 
Lieve Marjorie, sommige dingen worden onvoorwaardelijk geacht. Andere 
zijn het. Dank je wel. 
 
Hannah, Elin & Ingmar ♥♥♥ 




