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Dankwoord

Dit proefschrift was er zonder samenwerking en steun nooit geweest. Ik wil 
iedereen danken die van mijn promotietraject een toptijd heeft gemaakt. 
Enkelen van jullie wil ik persoonlijk bedanken.

Allereerst wil ik alle papilloompatiënten bedanken vanwege hun bereidheid 
om mee te werken aan onze onderzoeken. Zonder hun enthousiasme en hulp 
was dit traject niet mogelijk geweest. Ik wens hen veel succes met de net 
opgezette patiëntenvereniging en ben altijd bereid te helpen indien nodig.

Geachte prof. dr. F.G. Dikkers, beste Freek, dankzij jouw onbegrensde 
enthousiasme en vertrouwen is het dit project zo voor de wind gegaan. Onze 
woensdagochtendsessies, waarin gelachen en fel gedebatteerd werd, zorgden 
altijd voor frisse ideeën en onbeperkte motivatie. Ik ben er trots op dat ik zo’n 
belangrijke tijd met je heb meegemaakt. Van dr. naar prof., als iemand het kan 
ben jij het! Ik durf niet op ons lijstje te kijken maar ik denk dat we nog voor 
ruim 15 jaar aan projecten hebben klaar staan. Laten we daar dan ook maar 
niet te lang mee wachten! Gelukkig leerde jij me dat je met minder woorden 
vaak meer zegt, anders kon ik hier nog pagina’s lang doorschrijven om je te 
bedanken.

Geachte prof. dr. B.F.A.M. van der Laan, beste Bernard, ik wil je bedanken voor 
de geweldige sturing die je hebt gegeven tijdens dit traject. Jij zorgde ervoor 
dat ik niet te hard van stapel liep of te voorbarige conclusies trok. Daarnaast 
heb je me leren plannen. Door mij zelf de vraag te laten stellen of de oplossing 
te laten zoeken ben ik een stuk zelfstandiger geworden en durf ik knopen door 
te hakken. Ik zie uit naar de verdere opleiding onder je supervisie.

Geachte prof. dr. E.M.D. Schuuring, beste Ed, volgens mij stroomt er wetenschap 
door jou aderen en gun je anderen deze eigenschap ook. Je hebt me leren 
onderzoeken en leren schrijven. Van het commentaar werden stukken altijd 
beter, en ik een betere onderzoeker. Ik heb onze samenwerking altijd als 
inspirerend en prikkelend ervaren en hoop in de toekomst nog veel van je te 
leren. Wellicht komen er nog wel gezamenlijke trajecten op ons spoor. 

Geachte dr. J.E.H.M Hoekstra-Weebers, beste Josette, dankzij jou had mijn 
traject in plaats van een klinisch gedeelte ook ineens een psychosociaal 
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gedeelte. Jouw kennis, enthousiasme en gedachten over goede hulpverlening 
zijn belangrijk voor de dagelijkse zorg van RRP patiënten. Ik ben dankzij jou 
ontzettend trots op dit gedeelte van het boekje.

Graag wil ik de leescommissie, prof. dr. H.A.M. Marres, prof. dr. C.A.H.H. Daemen 
en prof. dr. H. Hollema bedanken voor het positief beoordelen van mijn 
proefschrift.

Dr. R.E.A. Tjon Pian Gi, beste Robin, volgens mij had ik me geen betere sparring-
partner en onderzoekmaatje kunnen bedenken dan jij. Enerzijds kunnen we 
het hartstochtelijk oneens zijn (altijd met een brede lach) en daardoor de 
mooiste compromissen vinden, anderzijds kunnen we vervallen in heerlijke 
meligheid waardoor projecten altijd een feestje waren. Dat we allebei een 5 
voor Engels hadden maakte dat onze stukken altijd een 10 waard waren. 

Dr. T.T.A. Peters, beste Tommie, dank voor de eindeloze uren discussiëren, lachen 
en tactieken uitdenken (vooral tijdens het inslaan op de training). Ik heb veel 
van je geleerd en je bent daarnaast zo ruimhartig geweest me onder je vleugels 
te nemen in je vriendengroep, de assistentengroep en je hockeyteam. Dat ik je 
op het veld inmiddels blind kan vinden zegt genoeg over onze vriendschap.

Prof. dr. E.R. van den Heuvel, beste Edwin, bedankt voor de statistische 
hoogstandjes die jij hebt bedacht om achter antwoorden op lastige 
vraagstukken te komen. Dat Robin en ik je soms omkochten met taart voor 
een plekje in je drukbezette agenda was niet alleen goed voor een gedegen 
statistische onderbouwing maar ook voor een brede glimlach door je hilarische 
grappen en eerlijkheid.

Dr. van Hemel, beste Bettien, jou wil ik zeer hartelijk danken voor het opvrolijken 
van de uurtjes dat ik even echt niet meer wist waar ik moest beginnen. Ik kwam 
altijd met frisse moed bij je vandaan.

Dear prof. dr. H. Rihkanen and dr. L.M. Aaltonen, thank you very much for the 
fruitful cooperation and enthusiastic help with two of our biggest projects. 
Your interesting vision have made them both a success.
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Dear co-authors of the European Laryngological society thank you very much 
for your helpful cooperation and enthusiastic critics on our articles.

Beste mevr. Slagter-Menkema, beste Lorian, hoewel het al een tijdje geleden is 
dat we samenwerkten, ben ik niet vergeten hoe een belangrijke spil jij bent in 
alle histologie die uitgevoerd is. Bedankt!

Geachte prof. dr. G.H. de Bock, beste Truuske, dank voor je inzet om mij een 
belangrijke niche van het onderzoek eigen te laten maken. De systematische 
review zit vanaf nu in mijn onderzoeksbasispakket.

Beste Herman Helder en Robbert-Jan Lindeman dank voor jullie hulp aan dit 
proefschrift. Wat begon als een arbeidsintensieve samenwerking, eindigde in 
een internationale vriendschap. Een goed teken lijkt me.

Beste Olivier de Groot, ook jij bedankt voor je hulp bij het laatst hoofdstuk.

Dear Nathan Senner en beste Marije Verhoeven hartelijk dank voor jullie 
grammaticale hulp! 

Beste Bertram de Kleijn, Bertje Bombastik (feeling fantastic), jou ben ik als 
kamergenoot en goede vriend veel dank verschuldigd! Je hebt zonder 
coauteur geweest te zijn stiekem heel veel bijgedragen aan mijn projecten. 
Je meningen, hulp en enthousiasme hebben de werkkamer tot een plek van 
positieve energie gemaakt. Gelukkig geeft onze liefde voor oude rommel 
genoeg reden om nog lang te blijven samen werken!

Beste Jelmer Humalda, hartelijk dank voor alle uren/kilometers uitblazen na 
intensieve werkdagen. We bespraken projecten en relativeerden alles tot we 
niet meer konden. Dat je in Sneek van me won, betekent dat ik je in Nijmegen 
pak!

Lieve (oud) assistenten van de KNO UMCG. Volgens mij kan ik met ieder van 
jullie een paar mooie verhalen opduikelen over de afgelopen tijd. Dat het zelfs 
na werktijd altijd enorm gezellig is en ik wekelijks moet huilen van het lachen 
geeft aan hoe veel geluk ik met jullie heb!

Michel San Giorgi BW.indd   177 01-05-17   14:52



178

Beste opleidingsgroep van het UMCG, en sinds kort ook van het Martini 
Ziekenhuis, hartelijk dank voor jullie motiverende bijdrage aan mijn 
ontwikkeling tot KNO-arts. In ieder van jullie zie ik hoe je een goede KNO-arts 
moet zijn.

Beste collega’s van A1VA, administratie en de polikliniek hartelijk dank voor de 
top samenwerking. Ik fiets elke dag met plezier naar het werk omdat ik weet 
hoe leuk samen werken daar is.

Alhoewel ieder van mijn vrienden op zijn of haar manier hebben bijgedragen, 
wil ik een aantal van hen in het bijzonder van harte danken. Geert van Rijt, 
dank voor je scherpe opmerkingen en eeuwige interesse! Bob Rollerman en 
Niels Pijnenburg, socialere beesten dan jullie ken ik niet! Frans Smits, volgens 
mij moeten wij het kanaal nog eens over. Jurre van Rooden, wij kennen elkaar 
al twee decennia, laten we er nog maar een paar aan vast plakken! Tante Nicole 
en Irene, dank voor jullie heerlijke humor en Amsterdamse kijk op het leven! 
Maarten Majoor, machientjes in Zeeland of parallel skiën in spijkerbroek, 
je bent geweldige inspirator! Hans en Pauline, biljarten, darten en rond een 
vuurtje zitten, samen zijn we echte stadsjutters. Bram en Emma, ondanks dat 
jullie je altijd ergeren als ik jullie helden noem, zijn jullie het wel. Elmi, Sjoukje 
en Douwe dank voor de topweekendjes en avondjes.

Soms komen vrienden ook in groepen. Ik wil hen in groepsverband bedanken 
zodat ik niemand vergeet en omdat ze het allemaal verdienen. Allereerst de 
skigroep, alle dinertjes, vakanties en voorpret maakten de afgelopen jaren 
een feest, dank jullie! Heren 5, dank dat ik, de man van kristal, elke woensdag 
en zondagmiddag weer briljante pasjes of snoeiharde missers van jullie mag 
ontvangen. JC B’nobo dank voor jullie geduld van de afgelopen jaren. Ik kijk 
er naar uit om binnenkort weer voor mindernacht op clubavond te zijn. Huize 
Villa Ductzicht, dank dat jullie mijn opvoeding succesvol hebben weten over 
te nemen van mijn ouders. Ik ben ook speciale dank verschuldigd aan ieder 
die mij van de straat heeft gehouden met mijn gemotoriseerde hobby. Wessel, 
Ireen, Kaye en Herman hartelijk dank voor alle avonturen! Familie Feltbrugge, 
lieve buurtjes, ik wist niet dat je zonder genetisch verwantschap toch een 
familiegevoel kon voelen. Buurman appel, buurvrouw peer en de Vespa-
klussers, dank voor alle zorgeloze uren!
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Lieve familie San Giorgi en opa en oma Segers, ik ben er trots op een van jullie 
te mogen zijn! Ik hoop dat ik met dit project ook ieder van onze families, die er 
helaas niet meer zijn, een beetje trots maak. Bedankt voor jullie steun!

Lieve familie Boudewijn; Nico, Jeannet, Lieke en Joske. Hoeveel geluk je kan 
hebben met je schoonfamilie heb ik al eindeloze keren mogen ervaren! Jullie 
staan altijd voor me klaar, zijn altijd geïnteresseerd en ik voel me al jaren een 
onderdeel van de familie. Ik kan me geen betere en lievere schoonfamilie 
wensen. Dank jullie wel!

Beste Eric, lieve Eek, hartelijk dank voor alle jaren aan woordgrappen en goede 
gesprekken. Ik ben enorm trots hoe jij je creativiteit overal op aarde weet te 
gebruiken om prachtige projecten neer te zetten. Ik weet zeker dat je het 
heel ver gaat schoppen. De kaft van het boekje is prachtig geworden. Beste 
Frédérique, lieve Vieze Freddie, ook jou ben ik enorm dankbaar voor al die 
topjaren dat jij mijn zusje bent. Gastvrijheid en intelligente humor tekenen jou. 
Je huis voelt als een pied-a-terre, ik voel me er altijd thuis. Je bent een topper.

Lieve pap en mams, ook jullie wil ik van harte bedanken voor de steun die jullie 
me al die jaren hebben gegeven. Als ik thuis kom helpen jullie me altijd mijn 
gedachtes te structureren en plannen te maken. Daarnaast voel ik me altijd 
vereerd als ik de oprechte trots voel als er projecten gelukt zijn. Voor dat gevoel 
zet ik graag een stapje meer. Dit boekje ligt er dankzij jullie. Pronto, pronto, 
pronto!

Lieve Ilse, allerliefste pilsje!! Ik heb al tientallen mensen bedankt maar als 
iemand het waard is dan ben jij het! Eigenlijk promoveer jij vandaag ook een 
beetje. Je bent een enorme lieverd, met een bewonderenswaardig geduld! 
Ik heb immers veel van onze gezellige avonden opgeofferd voor dit project. 
Ik beloof dat je al die avonden terugkrijgt, dubbel en dwars. Je pittigheid en 
scherpe humor houden me wakker en ik geniet van elke discussie of knuffel. 
Altijd heb je met me meegeleefd en gedacht. Laten we de komende jaren met 
een tentje rond gaan trekken, ik zou dit met niemand anders liever doen!
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