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Dankwoord

Het boekje is eindelijk klaar! Het is een leuk gevoel om na 4,5 
jaar eindelijk de mensen te bedanken die mee hebben geholpen aan dit 
proefschrift! 

In de eerste plaats wil ik alle vrijwilligers bedanken die hebben 
deelgenomen aan dit onderzoek. Voor de vele uren die jullie in de scanner 
doorbrachten met een verbazingwekkende motivatie en interesse: Bedankt!

Prof. dr. F.W.J. Albers, u bent vanaf het begin de drijfveer achter 
dit onderzoek geweest. Uw vertrouwen en interesse in dit project hebben 
mij vaak geholpen door te zetten. U behield het overzicht en greep in waar 
nodig. Ik hoop dat we onze samenwerking even succesvol zullen voortzetten 
in Utrecht. Hartelijk dank voor uw hulp en inzichten bij het totstandkomen 
van dit proefschrift.  

Prof. dr. ir. H.P. Wit, beste Hero, vanaf de zijlijn keek je toe en gaf je 
raad waar het nodig was. Ik kon altijd “binnenspringen” als ik vragen had. 
Vooral je taalkundige kennis was heel waardevol, want het moet gezegd 
worden: Vlaams is toch niet helemaal hetzelfde als Nederlands. Bedankt 
voor je hulp en goede raad. 

Dr. ir. A.T.M. Willemsen, beste Antoon, ik kan terecht zeggen dat 
zonder jouw hulp dit proefschrift er niet was geweest. Ik heb ontzettend 
veel van je geleerd. Het belangrijkste is wel het kritisch zijn tegenover de 
data en eerlijk zijn in de rapportage. Eindeloze brainstormsessies hebben 
we gehad over onze gegevens en de analyse ervan. In het begin was het 
vooral eenrichtingsverkeer van jouw kant, maar tegen het einde werden de 
gesprekken levendiger en boeiender. Ik vind het echt jammer dat we niet 
meer dagelijks zullen samenwerken. Bedankt voor alles!!!

Prof. P. van Dijk, beste Pim, op een enthousiaste manier heb je als 
nieuwe hoogleraar audiologie het onderzoek op de KNO-afdeling een nieuwe 
impuls gegeven. Je bent pas in een latere fase bij dit onderzoek betrokken 
geraakt, maar dat was niet te merken. Meteen was je erg geïnteresseerd en 
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maakte je alle tijd voor correcties en aanbevelingen. Bedankt.  
Prof. dr. W. Vaalburg, beste Wim, bedankt voor je interesse in dit 

project en de fijne tijd op het PET-centrum.
Prof. dr. A.M.J. Paans, beste Anne, bedankt voor je technische hulp 

bij de experimentele opzet en analyse. 
De beoordelingscommissie, Prof. dr. P. van Dijk, Prof. dr. ir. H. 

Duifhuis en Prof. dr. A.M.J. Paans, wil ik bedanken voor het deskundig 
beoordelen van het manuscript.

Dr. J. Pruim, beste Jan, ik wil je graag bedanken voor het keuren 
van de vrijwilligers en voor je hulp bij de vele METc-perikelen. Aan deze 
studie heb je als METc-verantwoordelijke op het PET-centrum een hele 
kluif gehad. 

Het secretariaat van het PET-centrum: Arja en Erna. Enorm bedankt 
voor jullie hulp bij het inplannen, regelen of verzetten van de scans. Toen de 
tijd begon te dringen gaven jullie mijn scans voorrang, dat waardeerde ik 
zeer. Maar natuurlijk ook een dankjewel voor jullie luisterend oor (waren we 
nu bondgenoten of medeslachtoffers?).

De mnw’ers en in het bijzonder Johan, Judith, Remco, Sabine, 
Yvonne en Yvonne wil ik bedanken voor de professionele uitvoering van het 
protocol en de talloze reconstructies van de scans. Het waren lange, maar 
ook heel gezellige scansessies. Jullie hielpen niet alleen bij het scannen, maar 
ook bij culinaire, bouwkundige, architecturale of vrijetijdsbesteding… Dus 
ook bedankt voor de leuke tijd!

Niet te vergeten: het lab van het PET-centrum, met name Berta, 
Bram, Hilde, Jitze en Lizette. Dankjewel voor de vele waterruns die jullie 
gedraaid hebben voor deze studie. Als er problemen waren deden jullie er 
alles aan om de studie toch te laten doorgaan.

De volgende mensen wil ik bedanken voor hun (technische) hulp bij 
dit onderzoek: Frits (KNO), Klaas Willem (PET-centrum) en Anita (NIC).

Het secretariaat KNO: Tanja, Esther, Sandra, Emma en Ria. Ik kon 
altijd bij jullie terecht voor regeldingetjes, geldzaken of een leuke babbel. 
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Bedankt voor de hulp en de gezelligheid.
Janniko. Het was een geruststelling te merken dat ik niet de enige was 

die SPM vervloekte, maar samen kwamen we er wel uit! Dankjewel voor je 
goeie raad op gebied van het design, analyse en interpretatie. En natuurlijk 
ook voor de gezellige momenten tijdens congressen of in de kroeg.

Hilke, het was leuk om samen de tinnituspatiënten te scannen. 
Jammer dat we het niet samen kunnen afmaken, maar we houden nog wel 
contact! Bedankt voor de leuke babbels. 

Andere onderzoekers, Anne Rixt, Janine, Johan, Klaas-Pieter, 
Meyke, Oliver, Simone en Lukas en Carolien in het bijzonder. Bedankt voor 
de leuke tijd die we samen op het PET-centrum gehad hebben.

Anton (zoals beloofd een aparte paragraaf). Merci voor de leuke 
momenten het laatste jaar! Tijdens de pauzes en lunches hebben we veel lol 
gehad en dat was nodig tijdens de stressvolle laatste maanden! Ge zijt nen 
toffe kerel! Tot in Amersfoort hé!

De lunch- en borrelclub van KNO. Het waren gezellige momenten. 
Toch wel jammer dat ik die kolonistenbeker niet meer heb kunnen meenemen 
naar Utrecht…

Nen dikke merci voor mijn vriendinnen in België! In het bijzonder 
Brenda, Kristel en Kristin. We zien elkaar minder dan ik zou willen, maar 
elke keer dat we elkaar zien, lijkt het alsof we bij elkaar om de hoek wonen. 
Jullie toonden dat 350 kilometer geen obstakel is voor een vriendschap en 
dat betekent heel veel voor mij. Merci!

Mijn ‘Nederlandse’ vrienden,  in het bijzonder Jacco, Carolien, 
Jeroen en Willemijn. Het is fijn dat jullie niet meer gewoon ‘de vrienden van 
Marijn’ zijn, maar ondertussen ook echt mijn vrienden. De avondjes samen 
waren altijd heel gezellig. We gaan ervoor zorgen dat, nu we (bijna) allemaal 
verhuisd zijn, toch nog vaak contact zullen houden!

Tom, merci voor je hulp bij de lay-out en het mooie ontwerp van het 
kaft! 

Mijn paranimfen, Esther Bakken en Mechteld Stigter. Jullie 
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waren niet alleen gezellige collega’s, ook naast het werk waren jullie echte 
vriendinnen. De vele etentjes en filmpjes zorgden ervoor dat ik me thuis 
voelde in Groningen. 

Mijn schoonfamilie. Als we weer eens helpende hand of een auto 
nodig hadden, stonden jullie altijd paraat. Bedankt voor alle hulp de voorbije 
jaren!

Mijn (schoon-)broers en zussen, Joris en Ragna, Katrien en Bert. 
Het is fijn te weten dat ik altijd op jullie kan rekenen. Door elkaar minder 
te zien, realiseer ik me hoeveel jullie voor mij betekenen en wat een gezellig 
groepke we samen zijn!! Mijn neefje en nichtje, Jef en Fien, jullie zijn nog zo 
klein, maar jullie komst heeft al veel plezier in mijn leven gebracht. Een paar 
uurtjes met jullie doorbrengen, deed de promotieperikelen snel vergeten.

Mijn ouders, lieve moeke en vake. Ik heb lang nagedacht over 
dit stukje en telkens weer herschreven. Er is zoveel waarvoor ik jullie wil 
bedanken. Zoveel dingen die ik van jullie geleerd heb, die me geholpen 
hebben tijdens mijn Groningentijd en die maken dat ik hier vandaag sta. 
Maar het meest van al wil ik jullie bedanken voor ons toffe, liefdevolle 
gezin!!! Dankjewel!

En dan nog mijne liefste makker, Marijn. Je optimisme en het zoeken 
naar gerichte oplossingen hebben me vaak geholpen tijdens dit onderzoek. 
De laatste maanden waren enorm hectisch, maar we hebben ons erdoorheen 
geslagen en komen straks weer in wat rustiger vaarwater. Ik hoop nog vele 
waters met jou te doorzeilen!

Dankjewel allemaal!
Liesbet
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