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Dankwoord

Dit proefschrift is mede tot stand gekomen door een bijdrage van een groot aantal
mensen. Een aantal hiervan zou ik graag in het bijzonder willen bedanken.

Alle Menière patiënten die deelnamen aan het diagnostisch protocol. Zonder hen was
dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Prof. dr. F.W.J. Albers, beste Frans. Ik dank je voor je intensieve betrokkenheid bij de
opzet van dit onderzoek en het schrijven van dit proefschrift. Je hebt me begeleid met
een nooit aflatend enthousiasme, geduld en grote nauwgezetheid. Vanaf de basis werd
door jou het Menière onderzoek op een professionele manier in Groningen van de
grond getild. Tevens ben ik er trots op door jou te zijn opgeleid en participeer als
KNO-arts met genoegen in je team.

Prof. dr. ir. H.P. Wit, beste Hero. Jouw fysische deskundigheid tesamen met je
professionele kijk op wetenschappelijk onderzoek heb ik leren waarderen in de loop
der jaren. Jouw kritische noten waren belangrijk. Bedankt hiervoor.

Dr. P.W.J. van Hengel, beste Peter. Onvoorwaardelijk heb je een enorme bijdrage
geleverd aan dit proefschrift. Kritisch maar uiterst geduldig hielp je me de grote
hoeveelheid resultaten te verwerken. Dankzij jou heeft dit wetenschappelijk werk on-
getwijfeld meer diepgang gekregen.

Dr. W.M. van Huffelen, beste Wim. In de beginfase van het onderzoek hebben we
samen veel tijd gespendeerd aan de opzet van de electrocochleografie. Jouw heldere en
fysische kijk op zowel verzamelen en analyse van data was uitermate bijdragend,
waarvoor mijn hartelijke dank.

Prof. dr. H. Kingma, beste Herman. Dank voor je bereidwilligheid me te helpen met de
data van het evenwichtsonderzoek en voor de participatie in de
beoordelingscommissie.

Prof. dr. P. B. Van Cauwenberge en Prof. dr. J.H.A. de Keyser. Eveneens hartelijk
dank voor de bereidheid om in de beoordelingscommissie zitting te willen nemen.

Prof. dr. P.E de Jong, beste Paul. Bedankt voor je hulp bij de analyse van het
aldosteron. Dit was zonder jou niet gelukt.
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Dr. E.A. Dunnebier, beste Erwin. In oktober 1993 begonnen we samen aan een
Menière onderzoek. De samenwerking in het begin en je bijdrage en steun later
waardeer ik zeer.
Drs. R.A. Feijen, beste Robert. Aanvankelijk als student, daarna als co-assistent en
later als een van de arts-assistenten heb je je altijd voor dit onderzoek ingezet. Bedankt.

Emma van der Schoot. Al die jaren heb je met met grote nauwkeurigheid de gegevens
van alle patiënten ingevoerd in de Menière databank. Dank je wel hiervoor.

Charlotte Kingma en Minke Oreel. Bedankt voor jullie participatie in de
deelonderzoeken.

Frits Leemhuis. Hartelijk dank voor je hulp bij de illustraties.

Mijn dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen in de totstandkoming en de
uitvoering van het Groningen Diagnostisch Protocol, in het bijzonder alle leden van de
Menière-werkgroep-Groningen.

Ik wil die collega’s bedanken die oprecht geïnteresseerd zijn geweest in de voortgang
van dit wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens de opleiding tot KNO-arts en het Menière onderzoek ontstonden ook
vriendschappen. Deze zijn voor mij nog steeds zeer waardevol.

Familie, schoonfamilie en vrienden en in het bijzonder mijn twee zussen, Marlieke en
Maartje. Fijn dat ik bij jullie regelmatig mijn ei kwijt kon.

Mijn paranimfen, drs. J.P. de Mönnink en drs R.P. Wong Chung.
Beste Jan Pieter, als vakgenoot en fijne zwager, ben je altijd zeer geïnteresseerd
geweest in de voortgang van mijn proefschrift.

Beste Dick, in Nieuw-Zeeland verrichtte ik met veel genoegen samen met jou in 1990
mijn eerste wetenschappelijke onderzoek. Vanuit de medische studie waren we toen al
goed bevriend. Als collegae KNO hebben we ook professionele raakvlakken.

Mijn ouders, lieve papa en mama. Jullie nooit aflatende vertrouwen en
onvoorwaardelijke steun in alles wat ik tot nu toe heb gedaan, zijn voor mij van
onschatbare waarde. Ik kan jullie daar niet genoeg voor bedanken. Pap, jouw
glasheldere visie op en je jarenlange professionele inzet voor het visueel gehandicapte
en communicatief gestoorde kind, hebben mijn diepste bewondering. Als KNO-arts en
als mens zal ik je lijn proberen vast te houden. Mam, al vanaf mijn kleuterschooltijd
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was je geïnteresseerd in alles wat ik leerde. Dit is zo gebleven tot de afronding van dit
proefschrift en dat waardeer ik zeer.

Mijn echtgenote, lieve Esther. Gedurende de gehele onderzoeksperiode ben je me als
geen ander blijven motiveren. Bovendien wist je als fantastische moeder er voor te
zorgen dat Noortje en Sjors tegelijkertijd niets tekort kwamen. Dat je voor mij dierbaar
en belangrijk ben.


