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 Dankwoord 
Een promotie project tot een goed einde brengen en een proefschrift afleveren is niet niks. Het 

zou mij dan ook niet zijn gelukt zonder de steun, aanmoediging, en bij tijden welkome 

afleiding verzorgd door vrienden, familie en collega’s. Een aantal van deze mensen zou ik hier 

graag expliciet willen bedanken. Allereerst mijn ouders, Lia en Nico, en mijn zusje Roos en 

hun partners Dirk, Aaf en Mendel bedankt voor alle steun en de fijne etentjes, spelletjes 

avonden, en saunabezoeken. Deze momenten hebben mij steeds weer nieuwe energie gegeven 

om door te gaan. De vernieuwde motivatie die mij heeft geholpen het proefschirft eindelijk af 

te ronden, om daarna straks een nieuw avontuur aan te gaan in Zuid Korea, is te danken aan 

mijn vriend YoungHwan. Bedankt! 

 

Verder wil ik de mensen die het promotieproject mogelijk hebben gemaakt bedanken, te 

beginnen met mijn promotor. Bedankt Deniz, voor alles wat ik van je heb geleerd, voor je 

vertrouwen in mijn kunnen, en voor de altijd gezellige (en lekkere!) etentjes. Dankjewel Tassos, 

voor de stimulerende gesprekken en je altijd nuttige feedback. Thomas Stainsby, Filiep 

Vanpoucke en andere medewerkers van Cochlear LTD, bedankt voor de prettige 

samenwerking, ondersteuning met materiaal en cursus, de feedback op de artikelen, en de 

financiering van het project. Pim van Dijk, bedankt, voor de steun in het eerste jaar van mijn 

promotieproject en voor de gezellige etentjes met de collegas van KNO. Andy Beynon en 

Hedderik van Rijn, bedankt voor de prettige samenwerking, de goede ideeen en feedback.  

 

Bert, Emile, Sander, Marnix, Gijs, en Ruben, bedankt voor alle antwoorden op mijn 

eindeloze vragen op het audiologische vlak. Gerda, bedankt voor de hulp met het contacteren 

van CI gebruikers. Frits, Paolo en Leon hartelijk bedankt voor de technische ondersteuning. 

Mijn dank, ook voor alle organisatorische en administratieve hulp van de mensen bij BCN, in 

het bijzonder Diana, en bij KNO, met name Ria, Sandra, Gerlinde en Nadine. Ik wil ook 

graag al mijn studenten en student assistenten van harte bedanken voor alle hulp met 

experimenten runnen, audio-opnames transcriberen en meer. Mart, Marica, Marije, 

Annemieke, Esmée, Floor, Maraike, Nico, en  Matthias hartelijk bedankt voor alle hulp! 

 

En dan wil ik graag mijn collega’s bedanken, het was niet alleen prettig samenwerken, jullie 

maakten de afdeling tot een fijne, gezellige plek waar ik altijd wel bij iemand terecht kon voor 

een praatje, een kop thee, of even inhoudelijk brainstormen. Lisette, hartelijk dank voor de 
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heerlijk nuchtere kijk op alles en je fijne vertrouwde droge gevoel voor humor. Amarins, ik 

heb met veel plezier het kantoor met jou gedeeld, bedankt voor alles! Pranesh, ik geniet altijd 

weer van de gesprekken met jou en je slimme vragen over de Nederlandse taal, bedankt!  

Karin, Jeanne, Annika, Jefta, Enja, Nawal, Anita, Sonja, Etienne, Dave, Kris, en alle andere 

collega’s en ex-collega’s van de onderzoeksgroep bij KNO, bedankt! Ook mijn collega’s bij 

Psychologie, met name Judith, Maraike en Evelien, bedankt voor de gezelligheid en steun 

tijdens het laatste staartje proefschrift schrijven!  

 

En niet te vergeten, zonder mijn uitlaatklep tangodansen was het proefschrift waarschijnlijk 

niet tot stand gekomen, ik wil dan ook al mijn tango-vrienden en vriendinnen van harte 

bedanken voor de fijne dansjes en gesprekken. Méus, Bettie, Rob, Inez, Teodora, Hester, 

Anouchka, Anne Myrrthe, grote- en kleine Frank, Erwin, Rogier, en vele anderen, bedankt!  

 

En als laatste, maar zeker niet het minste, wil ik een paar speciale vrienden bedanken. Nicole, 

bedankt voor de heerlijke etentjes en saunabezoeken samen! Hester, bedankt, het is altijd 

gezellig samen theedrinken of wandelen in het noorderplantsoen. Tanja, bedankt voor de 

goede gesprekken en het fijn samen eten aan de Marwixstraat. Emma, bedankt voor de 

heerlijke pizzas en de gezellige avonden Koreaanse tv-series kijken. Lisette Mol, al zien we 

elkaar niet vaak, ik geniet altijd van onze heerlijk open gesprekken samen, bedankt! Bart, 

bedankt voor de random chats en youtube linkjes tot laat in de nacht. En mijn andere 

vrienden, in het speciaal Urias, Asbjørn, Eelco, en Sebastiaan, bedankt voor de fijne discussies 

en gezellige tijden.   

 


