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Dankwoord

Velen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit proefschrift. Ik
dank hen hierbij voor hun bijdrage. In het bijzonder zou ik willen bedanken:

Prof.dr. F.W.J. Albers, ik ben u zeer veel dank verschuldigd voor de inzet en motivatie
van uw zijde gedurende de periode dat ik u ken. Dit geldt niet alleen voor deze weten-
schappelijke uitstap, doch ook met betrekking tot uw functie als opleider voor mijn
klinische opleiding welke uiteraard van primair belang is. Hoewel uw enorme enthou-
siasme soms de realiteit enigszins dreigde te ontstijgen, mede gezien het feit dat een dag
slechts bestaat uit 24 uur, gaf u mij de mogelijkheid om zo nodig direkt één en ander te
bespreken en op een open en ontspannen wijze met u dit proefschrift te voltooien.

Prof.dr.ir. H.P. Wit, beste Hero, jouw momenten van overdenking hebben ongetwijfeld
bijgedragen aan een beschouwende kijk op het proefschrift, waarbij menige nuancering
een belangrijke aanvulling werd. Dank voor je specifieke inbreng vanuit je fysische
deskundigheid.

Hans Segenhout, onmisbaar! De gezamenlijke evolutie die wij min of meer doormaakten
van zowel onze wetenschappelijke samenwerking, als ook onze persoonlijke banden,
waren zeer onstuimig te noemen. Jouw jarenlange ervaring in KNO-onderzoek met vele
truc jes, je twee rechter handen (je bent gelukkig rechtshandig), en je enorme belangeloze
bereidwilligheid waren en zijn van onmisbaar niveau. Dank voor de zeer leuke samen-
werking.

Jolande Verheul, jouw eigen persoonlijkheid liet zich sterk gelden, zeker gezien de groei
die je op de KNO doormaakte, en die zich bewees in het voltooien van één der hoofd-
stukken. Hartelijk dank voor deze kundigheid, èn voor je enorme ondersteuning betref-
fende het lopende band werk van het snijden van coupes en verrichten van electrofysio-
logische metingen.

Prof.dr. P. van den Broek, Prof.dr.ir. H.J. Busscher en Prof.dr. J.H.A. de Keyser. Harte-
lijk dank voor uw bereidheid om in de promotiecommissie zitting te willen nemen.

Han van der Want, Ruby Kalicharan, Wim Jongebloed, Freark Dijk, Ietse Stokroos en
Bert Blaauw van de afdeling Electronen Microscopie. Jullie mogelijkheden om het
micro-niveau van het gehoororgaan op een fantastische manier te visualiseren hebben
geleid tot menig moment van bewondering over de geraffineerde bouw van dit orgaan.
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Dick Huizinga, Peter van der Sijde en Bert Hellinga, met de fraai belichte illustraties en
jullie creatieve mogelijkheden ter illustrering is het proefschrift duidelijk fraaier en is
hierdoor door een enkeling misschien verheven tot $collectors item#.

Zeker niet te vergeten zijn de ondersteuning van het secretariaat KNO, audio-visuele
dienst en de meer fysisch deskundige medewerkers.

Bart van der Kuijl, de eindfase die toch weer het zwaarst leek te zijn, heb je mij door-
heengeloodst en op een vakkundige manier geholpen het proefschrift de lay-out te geven
zoals het er nu uitziet. Hartelijk dank voor dit zware en tijdsdrukafhankelijke karwei.
Tevens dank aan Marianne, al was het om de fantastische $catering# tijdens deze uren.

Assistenten KNO; hartelijk dank voor de ondersteunende evaluaties en met name de
geestelijke ondersteuning.

Dank aan de vele vrienden en kennissen die regelmatig naar de voortgang van het
onderzoek informeerden, soms met klaagzang overladen werden, en dit ook nog volhiel-
den.

Mijn paranimfen; mijn broer Marcel Dunnebier en mijn jeugdvriend Ralf Alefs. Hartelijk
dank voor jullie bereidwilligheid om mij ook op het $moment suprême# te willen bege-
leiden. Uiteraard ook dank aan jullie gezin, met name aan Isabelle en Yvonne. Maurits
en Charlotte; wie weet zetten jullie dit onderzoek in de verre toekomst voort.

Mijn ouders, zeker niet in de laatste plaats, gezien het opdragen van dit proefschrift aan
mijn pa en ma die mij gedurende mijn gehele studie onmisbaar gesteund hebben. Jullie
hulp en belangstelling was essentieel bij het afronden van mijn studies en, nog belangrij-
ker, mijn persoonlijke ontwikkeling. Mede door het noemen van mijn grootouders, opa
en oma Putman, die beiden in hun leven op menselijk niveau een zeer belangrijke bijdra-
ge aan mijn leven gaven, wil ik de band met hen en jullie onderstrepen en blijven waar-
deren. Hartelijk dank voor jullie liefde jegens mij!




