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111 | xDankwoord

Een van de belangrijke delen van een proefschrift is het dankwoord. Het is 
namelijk een illusie te denken dat het proefschrift alleen het werk is van 
degene die op de kaft staat. Een proefschrift is het resultaat van langdurige 
inspanningen van vele mensen op wetenschappelijk, organisatorisch, onder-
steunend en sociaal gebied. Degenen die hieronder zijn vermeld zijn slechts 
een selectie van de mensen die meegeholpen hebben. Ik wil iedereen 
bedanken die op enige wijze heeft meegewerkt aan de totstandkoming van 
dit proefschrift.

Professor Albers, beste Frans, uiteindelijk is het proefschrift toch nog af 
gekomen. In de afgelopen jaren in de Groningse kliniek heb ik met respect 
toegekeken hoe je met veel enthousiasme en uitgebreide planning het onder-
zoek, opleiding, organisatie en de patiëntenzorg tot een hoog niveau bracht. 
Zo ook met je begeleiding van mijn onderzoek. Altijd, in goede en in slechte 
onderzoekstijden, stond er een positieve bemoediging voor me klaar (met 
bijbehorend schema), zodat langzaam maar zeker de eindstreep steeds dichter-
bij kwam. Ik heb in alle aspecten veel van je geleerd en ben er trots op dat de 
KNO-kliniek van het AZG altijd deels “mijn” kliniek zal zijn. 
 Professor Wit, beste Hero, onbetwist is je uitgebreide wetenschappelijke 
kennis. Minstens zo belangrijk is je vermogen dit om te zetten in eenvoudige 
taal en praktische experimenten. Verscheidene malen kon je de testopstelling 
en experimenten met enkele handelingen en tips een duw in de goede richt-
ing geven. De eindspurt naar de totstandkoming van dit manuscript ging 
vlekkeloos en heb ik zeer gewaardeerd.
 Hans Segenhout, beste Hans, in hoeveel proefschriften ben je zo lang-
zamerhand al bedankt? Jouw in meer dan vijfentwintig jaar verzamelde kennis 
en kunde bij de KNO in Groningen zijn onmisbaar voor het experimentele 
onderzoek. Daarbij zal ik onze werklunches en vele, vele gesprekken missen. Ik 
ben uiterst trots dat in dit proefschrift je eerste artikel staat.
 Han van der Want, Freark Dijk, Ietse Stokroos en Dick Huizinga. De afde-
lingen elektronen microscopie en KNO-heelkunde hebben niet voor niets 
een uitstekende relatie opgebouwd. De kwaliteit van jullie electronenmicro-
scopische opnames geven de artikelen een extra dimensie. Dank voor het 
voortreffelijke werk.
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x | 112  Professor Hoekstra, professor Kooijman en professor Kingma. Hartelijk 
dank voor de bereidheid om plaats te nemen in de beoordelingscommissie.
 Willem Valk, mijn hartelijke dank voor een mooi stuk werk.
 Wilma Hiemstra en Jolande Verheul, jullie (diervriendelijke) houding en 
werk hebben het niet alleen mij, maar ook de proefdieren een stuk comforta-
beler gemaakt. Bedankt.
 Erwin, Ferdinand, Elizabeth en Dick. Sommige mede door jullie 
ontwikkelde technieken en methodes heb ik met dankbaarheid voor mijn 
onderzoek gebruikt. Ik hoop dat jullie het prettig vinden dat de resultaten van 
jullie inspanningen ook verder gebruikt worden.
 Frits Leemhuis, voor scans, illustraties, video en elk ander multimediaal 
getint proces ben jij de altijd bereidwillige persoon. Mijn dank.
 Diederik Corvers van Klaar.ontwerpen, bedankt dat je op zo’n korte ter-
mijn voor een visueel en functioneel aangename lay-out van mijn manuscript 
kon maken (en Lely, bedankt voor de tip).
 KNO-artsen, arts-assistenten en KNO-medewerkers in het Academisch 
Ziekenhuis Groningen, Martini ziekenhuis en Flevoziekenhuis. Typisch een 
groep mensen waarvan ik niet iedereen persoonlijk kan vermelden (wat ik 
eigenlijk wel zou willen), omdat ik er ontzettend veel aan te danken hebt. De 
goede werksfeer en camaraderie die jullie creëren zorgt ervoor dat je met 
plezier naar je werk of onderzoeksplek gaat. 
 Alle vrienden en bekenden die me vaak gevraagd hebben hoe het met 
mijn proefschrift ging, bedankt voor jullie blijvende interesse. Alle vrienden 
en bekenden die net zo vaak expres niet gevraagd hebben hoe het met het 
proefschrift ging om een mogelijk pijnlijk onderwerp te vermijden, bedankt 
voor jullie consideratie.
 Beste paranimfen, Han en Bart. Bedankt dat jullie mij tijdens de komende 
verdediging willen ondersteunen. 
 Ouders, schoonouders, broers, zus en aangetrouwde broers en zussen. 
Alhoewel het gezin de hoeksteen van de samenleving is, zorgt de familie voor 
de fundamenten waarop de steen gelegd kan worden. Bedankt voor jullie 
blijvende steun en liefde.
 Emilie en Robert Yan. Tegen de tijd dat jullie dit kunnen lezen en begrij-
pen zal de inhoud van het proefschrift mogelijk al gedateerd zijn. Ik wil jullie 
bedanken, want er is weinig wat me zoveel plezier en ontspanning verschaft 
heeft in de afgelopen tijd als jullie twee.
 Lieve An, met dit proefschrift hebben we een langdurig drukke periode 
bijna afgesloten. Het is bekend dat twee meer kunnen dan één. Maar na de 
afgelopen jaren met jou durf ik te stellen dat één + één meer is dan twee. 
Bedankt voor alles.


