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Dankwoord

Met dit dankwoord is vier jaar werken aan mijn proefschrift definitief tot een einde
gekomen. Ik kijk op deze periode terug met ontzettend veel plezier en voldoening. Er
schieten mij ontelbare grappige, gezellige, spannende, indrukwekkende en leerzame
momenten te binnen, die ik hier onmogelijk allemaal kan opnoemen. Maar ik wil wel
graag de mensen bedanken die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

Hans, bedankt dat je me hebt laten zien hoe wetenschap bedreven hoort te worden. Ik
heb bewondering voor je innovatieve ideeën en productiviteit.  Daarnaast heb ik grote
waardering voor de manier waarop je me in het bijzonder de laatste maanden begeleid
en geholpen hebt.

Herman, je kennis van de literatuur is legendarisch en van onschatbare waarde. Bedankt
voor je altijd geduldige uitleggen, je gezelschap op conferenties, en je spannende
reisverhalen.

De andere (ex-)leden van de Pionier groep, Arjen, Marten, Kees en Esther, wil ik
bedanken voor hun inspirerende discussies,  hun eerste hulp bij ongelukken, en hun
gezelligheid. Vrienden voor het leven!

Verder wil ik graag bedanken:
Mijn promotor Doekele Stavenga  voor zijn wijze raad
Diek Duifhuis voor de discussies over medische fysica en de spraakherkennings
software.
De technische mannen Jannes Land, Hein Leertouwer, Ben Pijpker en Peter Senff.
De studenten René van der Veen, Johan Kruseman en Janina Maulitz voor hun bijdrage
aan het project.
De Neurobiofysica A/OIO’s voor de gezellige prompraks en de andere leden van de
vakgroep voor de lekkere taarten.

Dat dit proefschrift nu voor je ligt was uit praktisch oogpunt niet mogelijk geweest
zonder de inspanningen van mijn moeder die een enorme hoeveelheid correctiewerk
heeft verricht. En ook niet zonder Inge, die de lay-out verzorgd heeft, en zonder Durk,
die de puntjes op de i heeft gezet.   Maar wat nog vele malen belangrijker is geweest,
vooral in de laatste moeilijke maanden, is de mentale steun die ik gehad heb. Papa,
mama, Durk: ik kan jullie niet genoeg bedanken.  Jullie zijn onmisbaar.


