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Dankwoord

Velen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. Een aantal mensen wil ik
graag in het bijzonder bedanken.

Prof. dr. F.W.J. Albers (promotor), ik wil u bedanken voor de deskundige supervisie en enthousi-
aste aanmoedigingen in de afgelopen jaren. Ik heb met veel respect gekeken naar hoe u leiding gaf
aan het onderzoek, de opleiding en patiëntenzorg in de Groningse KNO-kliniek. Uw vertrek is een
groot gemis, ik had nog veel van u willen leren.

Prof. dr. ir. H.P. Wit (promotor), beste Hero, zonder twijfel ben je voor mij de belangrijkste per-
soon geweest in de begeleiding van dit onderzoek. Je fysische deskundigheid heeft het proefschrift
naar een hoog niveau getild. Je deur stond altijd voor me open en je was immer bereid mee te den-
ken. Af en toe was je onnavolgbaar in je analytische en snelle denken. Gelukkig kun je ook com-
plexe zaken eenvoudig uitleggen. Ik heb de samenwerking van de afgelopen jaren als zeer prettig
ervaren en ik kijk er met veel plezier op terug.

Hans Segenhout, beste Hans. Je bent al vele jaren werkzaam op het lab van de KNO en door je
enorme ervaring ben je daar onmisbaar. Je praktische blik heeft zeker bijgedragen aan het slagen
van de vaak technisch lastige experimenten. In eerste instantie lijken veel dingen je onmogelijk,
maar als je eenmaal aan de gang gaat, overtref je jezelf en levert dat geweldige resultaten op. Dank
ook voor de zeer prettige werksfeer.

Wilma Hiemstra, beste Wilma. Vele experimenten hebben we grotendeels samen uitgevoerd. Vaak
was gedurende een bepaalde tijd absolute stilte vereist. Deze stiltes werden in de pauzes echter
ruim gecompenseerd. Dank voor je ondersteuning en de gezellige werksfeer. 

Fraerk Dijk, Han van der Want. Dankzij jullie uitgebreide expertise heeft de afdeling Elektronen-
microscopie voor een aantal prachtige foto’s van het binnenoor gezorgd.

De beoordelingscommissie; prof.dr. G.F. Smoorenburg, prof.dr.ir. H.Duifhuis, prof.dr. P. Avan;
hartelijk dank voor het deskundig beoordelen van dit manuscript.

KNO-artsen, arts-assistenten en medewerkers van de afdeling KNO-Heelkunde. Hartelijk dank
voor de goede onderlinge sfeer, interesse en ondersteuning. Dank ook aan de oud-assistenten die
eerder wetenschappelijk onderzoek verrichtten aan het binnenoor. Dankzij jullie heb ik kunnen
profiteren van reeds ontwikkelde en verfijnde experimentele technieken. 

Dank aan vrienden en kennissen die regelmatig geïnteresseerd informeerden naar de voortgang
van het onderzoek.
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Paranimfen, mijn zus Annette en mijn broer Sicco, alvast bedankt voor jullie steun tijdens de offi-
ciële promotieplechtigheid.

Mijn ouders, dank voor jullie onvoorwaardelijke liefde, steun en vertrouwen in mij. 

Lieve Annelies, je staat altijd voor me klaar in drukke tijden. Dank voor je liefde en steun. 

Willem Valk
Groningen, mei 2005
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