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Mijn promoter, prof. dr. BFAM van der Laan. Beste Bernard, altijd heb ik prettig kunnen 
samenwerken met jou, mede dankzij deze samenwerking is dit proefschrift tot stand 
gekomen. Elk stuk werd door jou voorzien door behulpzame kritieken, welke zeer 
werden gewaardeerd. Nu de opleiding is begonnen kan ik met alle vraagstukken/
problemen bij je terecht, voor klinische tot logistieke problemen bied je hulp, wat ook 
zeer gewaardeerd wordt. Daarbij hebben we ook op persoonlijk vlak overeenkomsten 
en staan we regelmatig samen op de ijsbaan, of maken we een rondje op de fiets.

Mijn copromotor, dr. GB Halmos. Beste Gyuri, al een aantal jaren werk ik met veel plezier 
met je samen. Je hebt me de eerste stappen laten zetten in mijn wetenschappelijk 
carrière, waarbij je met veel geduld mij liet zien hoe je een goed wetenschappelijk stuk 
schrijft. Later zijn we meer samen aan de stukken gaan werken, en heb je je altijd 
onvoorwaardelijk voor mij ingezet en was je altijd bereikbaar voor vragen. Mede door 
jou enthousiasme en inzet ben ik terug naar Groningen gekomen voor dit onderzoek en 
werd ik ook aangenomen voor de opleiding tot KNO arts, waarbij ik ook in de opleiding 
altijd bij je terecht kan. Dit waardeer ik zeer.

Prof. Dr. JLN Roodenburg, voor veel wetenschappelijke vraagstukken ben ik bij u 
geweest, en elke keer kwam ik met nieuwe energie en ideeën weer terug op mijn kamer. 
Ik heb veel inspiratie uit onze samenwerking gehaald, en verwacht en hoop dat we nog 
veel zullen samenwerken in de toekomst. Daarnaast zou ik u hartelijk willen danken 
voor het plaatsnemen in de leescommissie.

Prof. dr. R de Bree, beste Remco, nog in mijn studietijd heb ik dankzij jou ook in het 
Amsterdamse kunnen zien hoe de wetenschap bedreven wordt. Met veel bewondering 
heb ik gezien hoe ook daar met veel passie wordt gewerkt, mijn dank gaat uit naar jou 
en alle mogelijkheden die mij geboden zijn.  Ook zou ik mijn dank willen uitspreken voor 
het plaatsnemen in mijn leescommissie.

Graag zou ik ook Prof. dr. JPJ Slaets willen danken voor het plaatsnemen in de 
leescommissie en de bereidheid dit manuscript deskundig te beoordelen.

Dr. B. van Dijk, beste Boukje, al vanaf het begin van dit onderzoek hebben we 
samen de onderzoeken tot een succes gemaakt. Hartelijk dank voor hulp bij de vele 
epidemiologische vragen waarop jij het antwoord wist.

Mijn paranimfen Joline en Robin. Bedankt dat jullie mij willen bijstaan op deze bijzondere 
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dag. Lieve Joline, je bent mijn zusje en wij hebben ons hele leven alles samen gedaan. 
We zijn samen opgegroeid in Zutphen, waar we zelfs een aantal vrienden deelden. 
Daarna hebben we samen onze studietijd in Groningen met succes doorstaan. Waarna 
we nu op een wat grotere afstand wonen, ik in Groningen, jij in Amsterdam. Ondanks 
de fysieke afstand zijn we voor mijn gevoel nog heel ‘close’, en ben ik blij dat je van zo 
dichtbij naast me wilt staan bij deze promotie. Robin, vanaf 2011 deelden wij 2 jaar een 
onderzoekskamer in het UMCG. In deze tijd heb ik veel aan je gehad op onderzoeksvlak, 
waarbij we vaak discussies hebben gehad over onze beider onderzoeken. Maar veel 
belangrijker is de vriendschap die hier is ontstaan, waarbij jij in juni van 2013 als 
ceremoniemeester van mijn huwelijk met Ianthe alles tot in de punten hebt verzorgd 
en dit nu weer wilt doen voor mijn promotie. Veel dank hiervoor, en ik kijk uit naar de 
toekomstige levensgebeurtenissen die we samen gaan meemaken, waarbij ik natuurlijk 
uitkijk naar jouw huwelijk met Janneke.
 
De collega AIOS en stafleden KNO van het UMCG. Al vanaf de eerste KNO wintersport 
in 2011 voel ik me heel erg welkom in de groep, en ben dankbaar voor alle hulp en steun 
die ik van jullie krijg en heb gekregen bij de opleiding en onderzoek.

Dank aan alle verpleegkundigen, ZOCO’s, administratief medewerkers en alle andere 
medewerkers van de afdeling KNO in het UMCG.

De Groningse vrienden groep, ontstaan vanuit de coschappen in Zwolle blijven we vele 
gezamenlijke activiteiten doen die altijd als zeer gezellig te boek staan bij mij.

De Groningse wintersport vrienden, zoals bij velen bekend mijn favoriete vakantie die 
door de groep waarmee we gaan alleen maar leuker wordt. Uit de vakanties groeit de 
vriendschap door in het Groningse, wat de band steeds hechter maakt.

JC Vivid, ook al spreken we elkaar niet meer elke week, we blijven een sterke band 
houden en het 2e lustrum van onze club belooft weer een groot succes te worden!

De schoonfamilie Hartog. De gezellige familie bijeenkomsten zijn een verrijking en jullie 
zijn een belangrijk deel van mijn leven geworden.

Mijn lieve papa en mama, ik ben echt een combinatie van jullie. De geërfde positieve 
instelling van papa en het analytisch vermogen van mama hebben me door deze 
wetenschapstijd heen gekregen. Ik wil jullie heel veel dank zeggen voor de steun en 
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liefde die jullie mij altijd hebben geboden. In tijden dat het goed ging stonden jullie naast 
me, en als het minder ging altijd achter me. Ik hoop in de toekomst dat, als ik kinderen 
mag krijgen, ik voor hen net zo’n steun kan zijn als dat jullie voor mij waren.

Lieve Ianthe, de vrouw van mijn leven, met jou kan en wil ik alles delen. Daarom komt 
een deel van deze promotie zeker aan jou toe, altijd stond je voor me klaar om een alles 
in perspectief te zetten. Aan jou heb ik heel veel te danken, en zonder jou had ik hier 
nooit kunnen staan. We gaan een heerlijk leven opbouwen!
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