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Keel- Neus- en Oorheelkunde en de waarde die gehecht wordt aan multidisciplinaire

diagnostiek bleken een stimulerende voedingsbodem voor dit onderzoek. Dr. E.M.

TenVergert, beste Els, dank voor je adviezen en kritische houding ten aanzien van het

proefschrift. Ze hebben zeker geleid tot een aanscherping en verbetering ervan.

De beoordelingscommissie, Prof.dr. J.W. Groothoff, Prof. dr. O.F. Brouwer en

Prof dr. K. Postema dank ik voor de bereidheid om in de beoordelingscommissie plaats

te nemen en het manuscript aandachtig te lezen.

Alle huisartsen, ouders en kinderen die meewerkten aan dit onderzoek ben ik in

het bijzonder dankbaar: zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Mijn collega’s dank ik voor hun medewerking aan dit onderzoek, voor hun

belangstelling, collegialiteit en opbeurende woorden.

Mijn paranimfen, Francien Coster en Rolf Wolthuis, fijn dat jullie naast mij

willen staan. Jullie wisten met jullie optimisme en relativerende opmerkingen

wetenschap en onderzoek weer in een juist perspectief te plaatsen.

Mijn familie en vrienden dank ik voor hun steun, begrip en warme

belangstelling. Mijn ouders, lieve pap en mam, jullie hebben de basis gelegd voor wie ik

nu ben. En Geert, bedankt voor je geduld, begrip en onmisbare steun.




