
   

 

 

   

 

 

Daarnaast zijn sinds de lancering van de NL-SH nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld 
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herhaalmeting Phonak AG, een internationaal toonaangevende hoortoestellenfabrikant. 

In 2014 ontving Mariska een scholarship van de International Society of Audiology om 

op het World Congress of Audiology in Brisbane, Australië haar resultaten te 

presenteren. Haar proefschrift werd door het EMGO+ Instituut genomineerd voor de 

V&W Volksgezondheidsprijs 2014.  
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Gezondheidswetenschappen. Daarnaast heeft Mariska een bijdrage geleverd aan de 

ontwikkeling van het Nationale Programma Gehooronderzoek (NPG) in 2012. Het NPG 

bundelt de krachten van patiënten, onderzoekers en professionals om een nationale 

onderzoeksagenda op te stellen met hierin de belangrijkste onderwerpen voor 

gehooronderzoek voor de periode 2013-2018.  

Naast het publiceren van haar wetenschappelijke resultaten in internationale 

tijdschriften en het presenteren op internationale congressen maakt Mariska zich sterk 

om de NL-SH resultaten ook in Nederland te verspreiden. Dit doet zij onder andere door 

vakpublicaties te schrijven en updates van het Hooronderzoek te verzorgen voor de 

belangenorganisaties voor slechthorenden.  

Mariska vervolgt haar onderzoekswerk binnen de afdeling Keel-, Neus-, Oorheelkunde, 

sectie Ear & Hearing van het VU medisch centrum als post-doc onderzoeker / co-

supervisor van de NL-SH studie. Onder andere begeleidt zij de nieuwe promovendus die 

de tien-jaar follow-up meting uit zal gaan voeren. Naast haar wetenschappelijke carrière 

runt Mariska samen met haar verloofde Anjo de Leeuw het melkveebedrijf de 

Taurushoeve in Assendelft. 
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Het is zo ver: mijn proefschrift is afgerond! Toen ik begon aan mijn promotietraject had 
ik het idee dat promoveren een nogal solistische job zou zijn. Maar niets bleek minder 
waar: onderzoek is een kwestie van samen doen. Daarom wil ik graag iedereen in het 
zonnetje zetten die daar op welke manier dan ook een bijdrage aan heeft geleverd.  

Allereerst wil ik de deelnemers van de NL-SH heel hartelijk bedanken voor hun 
deelname. Tijdens mijn promotietraject hebben we meer dan 650 nieuwe deelnemers in 
ons Hooronderzoek mogen verwelkomen en meer dan 1000 van u hebben aan onze 
herhaalmeting meegedaan. Zonder u was het niet mogelijk geweest om onze 
onderzoeksvragen te beantwoorden. Met veel interesse heb ik uw persoonlijke 
opmerkingen aan het einde van de vragenlijst gelezen. Mede door u heb ik mijn 
spreekwoordelijke hart verloren aan het onderzoek naar slechthorendheid. Ik hoop van 
harte dat u in de toekomst mee blijft doen met onze herhaalmetingen!  

Mijn grote dank gaat uit naar de inzet en het enthousiasme van de leden van mijn 
promotieteam: prof. dr. S.E. Kramer, prof. dr. ir. J.M. Festen en dr. ir. C. Smits. Een ieder 
van jullie heeft mij op zijn of haar karakteristieke manier gemotiveerd en geïnspireerd. 
Sophia, ik heb ontzettend veel van jou geleerd, op allerlei vlakken. Als ik dat hier 
allemaal ga opsommen dan kan ik bij wijze van spreken nog een proefschrift vol 
schrijven! Ik waardeer het dat jij altijd open staat voor nieuwe ideeën. Jij hebt de NL-SH 
studie ooit op poten gezet en bent nog steeds de drijvende kracht achter deze prachtige 
studie. Jouw kritische opmerkingen op mijn manuscripten zijn altijd bruikbaar. Ik merk 
dat ik nu, als meer ervaren onderzoeker, veel van jouw manieren van werken overneem. 
Ik bewonder jouw tomeloze inzet en drive om vooruit te komen. Fijn dat je altijd super 
snel reageert op mijn mailtjes en dat je me af en toe wat afremt. Heel veel dank voor 
alles wat je voor me hebt betekend gedurende de afgelopen jaren, tijdens zowel de hoge 
toppen als diepe dalen. Ik vind het een eer dat ik binnen jouw onderzoeksgroep kan 
blijven werken. Joost, dank voor alle eerlijke feedback op mijn stukken. Nu je niet meer 
zo vaak in VUmc aanwezig bent, hebben we geregeld overleg via de telefoon en dat 
bevalt mij goed. Al mis ik dan wel de legendarische momenten dat we op papier 
formules aan het uittekenen waren. Jouw kennis over de audiologie heb ik met veel 
enthousiasme tot mij genomen, veel dank voor je inzet als promotor. Cas, bedankt voor 
je immer vrolijke noot en de vele interessante discussies die we gehad hebben. Deze 
gingen uiteraard over mijn onderzoek, maar ook over hele andere onderwerpen. Als 

   

 

 

   

 

 

ontwikkelaar van de Nationale Hoortest en als ervaren audioloog beschik jij over kennis 
die ik graag tot mij neem. Daarom kijk ik er naar uit om ook in volgende projecten samen 
te werken.  

Ulrike Lemke, I would like to thank you for your great interest in my work and the 
opportunities you provided me to develop myself. Your input on my manuscripts was 
invaluable. You also made me feel so welcome during my working visits at Phonak AG 
Switzerland, so thanks very much! Our lively discussions about the future of hearing aid 
technologies and hearing health care, as well as research methodology continue to 
inspire me. Stefan Launer, thank you for making my PhD-position possible, and also for 
the financial support to continue my work as a post-doc researcher. I was very 
impressed by your presentation at the World Congress of Audiology in Brisbane, 
Australia last year as it exactly highlighted why I have such passion for hearing research. 
I am hugely grateful for our great collaboration. Michael, Martina, Melanie, and Andrea, 
thank you for all inspiring talks and interesting activities during my stays in Switzerland.  

Graag wil ik de collega’s die betrokken waren als co-auteur bij mijn manuscripten 
nogmaals bedanken voor hun tijd en nuttige opmerkingen: dr. Piet Kostense, prof. dr. Jos 

Twisk, prof. dr. Jan Smit en dr. Paul Merkus. Piet, je nam echt de tijd om dingen door te 
spitten en ook op een later moment vond ik het altijd gezellig om bij te praten. Jos, dank 
voor je statistische input en het (soms meerder malen) uitleggen van bepaalde 
onderdelen. Jan, dank voor het delen van jouw expertise op het gebied van langlopende 
studies en natuurlijk psychosociale gezondheid. Paul, ik heb veel geleerd van je klinische 
expertise als KNO-arts. Daarnaast wil ik in het bijzonder Jan Junggeburt bedanken voor 
alle hulp bij het opnieuw opbouwen van de NL-SH dataset. Met deze nieuwe dataset 
waarin alle meetmomenten tot nu toe opgenomen zijn, kunnen wij nog jarenlang 
plezierig onderzoek doen.  

Dear members of the reading committee, prof. dr. Andersson, prof. dr. Deeg, prof. dr. 

Dekker, prof. dr. Anema, prof. dr. Snik, and dr. Goverts, thank you for your willingness and 
time to review my thesis and to attend the defense ceremony.  

Janneke Nachtegaal wil ik bedanken voor de enorme hoeveelheid werk die zij verricht 
heeft voor de NL-SH studie tussen 2006 en 2010. We hebben nog vaak contact en dat is 
altijd gezellig. Veel dank voor je bereidheid om jouw kennis en ervaringen te delen. 
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waarin alle meetmomenten tot nu toe opgenomen zijn, kunnen wij nog jarenlang 
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Dear members of the reading committee, prof. dr. Andersson, prof. dr. Deeg, prof. dr. 

Dekker, prof. dr. Anema, prof. dr. Snik, and dr. Goverts, thank you for your willingness and 
time to review my thesis and to attend the defense ceremony.  

Janneke Nachtegaal wil ik bedanken voor de enorme hoeveelheid werk die zij verricht 
heeft voor de NL-SH studie tussen 2006 en 2010. We hebben nog vaak contact en dat is 
altijd gezellig. Veel dank voor je bereidheid om jouw kennis en ervaringen te delen. 
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Ruben, fijn dat jij nu het NL-SH team bent komen versterken. Op naar het derde NL-SH 
proefschrift! Hans, heel veel dank voor jouw inzet op ICT-gebied om de NL-SH in de lucht 
te houden. Ik waardeer het ontzettend dat je altijd bereid bent om mij te helpen.  

Tijdens mijn promotietraject hebben we de zogenaamde NL-SH adviesraad in het leven 
geroepen. Met deze raad, bestaande uit gehoorexperts uit het veld, overleggen we over 
mogelijke (nieuwe) onderzoek ideeën. Wendelina Timmerman, dank voor het delen van 
jouw uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van slechthorendheid. Ik word altijd 
blij als ik een mail van jou in mijn postvak zie. Anouk Oostrijk, ook jij reageerde altijd 
heel enthousiast als iets van mijn onderzoek jou bereikte. Dank voor het bieden van de 
mogelijkheid om een dag mee te lopen bij jullie in de hoortoestellenwinkel. Bianca van 

der Horst, wat jij met het 100% Slechthorendheid netwerk voor elkaar bokst, vind ik 
ongelofelijk. Wat een energie spat er van jullie activiteiten af. Zonder dat jij het door 
hebt, leer ik van jou hoe het is om als 100 procent slechthorende door het leven te gaan. 
Toen wij elkaar leerden kennen had jouw Facebook pagina volgens mij iets van 200 likes 
en momenteel zijn het er meer dan 2350 (!!). Thea van der Wilt, veel dank voor het 
meedenken over ons onderzoek. Dirk Knol, heel fijn om te merken dat de GGMD ook 
geïnteresseerd is in onze wetenschappelijke resultaten. Van de meeloopdag bij GGMD 
Amsterdam onder leiding van Marlinah Geugjes en Elise Stolk heb ik veel opgestoken.  

De gevolgen van slechthorendheid voor een persoon gaan vaak verder dan je denkt. 
Slechthorenden kunnen meer moeite hebben om zich te verplaatsen op de fiets, omdat 
ze bijvoorbeeld achterop komend verkeer niet aan horen komen. Vandaar ook de keuze 
van een foto van een fiets op de cover van mijn proefschrift. Daarnaast is het een 
knipoog naar mijn typisch Nederlandse liefhebberij: fietsen. Bianca van der Horst, dank 
voor de mogelijkheid om jouw ‘slechthorenden fiets’ te fotograferen, uiteraard inclusief 
het Limited Hearing bordje. Rachel en Tom, veel dank voor de gezellige middag tijdens 
deze atypische fotoshoot. Dennis Hardes, wat prijs ik mij gelukkig dat ik jou heb ontmoet 
tijdens een 100% Slechthorend bijeenkomst. Heel hartelijk bedankt voor het ontwerpen 
van deze toffe cover. Had Sophia toch gelijk dat hij geel zou worden! Anita Noordhuis, 
toen ik jouw gedicht op Facebook las was ik direct geraakt. Zo treffend heb je verwoord 
hoe een slechthorende zich kan voelen. Ik vind het leuk dat we met elkaar in contact zijn 
gekomen en dat je toestemming gaf om jouw gedicht in mijn proefschrift op te nemen. 
Jasmijn Hubers, jij hebt jouw doctorstitel al een tijdje binnen. Dank voor onze gezellige 

   

 

 

   

 

 

lunches en voor het delen van jouw ervaringen als slechthorende, en bovenal voor de 
toestemming om jouw quote in mijn proefschrift te gebruiken.  

Uiteraard wil ik al mijn (oud-)collega’s bedanken voor de gezelligheid, pittige discussies 
en interesse die ze in mijn onderzoek en leven hebben getoond de afgelopen jaren. 
Marieke en Jana, met jullie heb ik een super fijne tijd op kamer 2Y148 gehad. Heel 
bijzonder dat ik precies 24 uur voor Jana’s promotie mijn proefschrift mag verdedigen! 
Voordat ik naar de mannenkamer verhuisde, heb ik ook een goede tijd gehad met 
Mirjam en Ottelien. Dank hiervoor meiden! Mirjam, heel leuk dat ik als co-auteur 
betrokken ben bij jouw project. Thomas and Yang, thanks for being such nice and 
amusing roommates. I find it fantastic that you are willing to listen to all of my stories 
and we have great fun together! Elke en Arjenne, dank voor jullie vriendschap en ik wens 
jullie beiden succes met de afronding van jullie proefschriften. Adriana, bedankt voor het 
delen van jouw kennis en ervaring. Johannes, Karen en Maarten, leuk om jullie af en toe 
nog eens te spreken over jullie nieuwe werkzaamheden. Barbara, Yang, Ruben, Feike, 

Daphne en Lisette: te gek dat jullie onze onderzoeksgroep zijn komen versterken! Rachel, 
bedankt voor de Engelse check op mijn manuscripten. Daarnaast wil ik alle 
ondersteunende collega’s bedanken (Ton, Jacqueline, Nand, Monique, Hedda, Natasja, 

Maarten en Hanneke) en natuurlijk de klinische collega’s bij wie ik altijd even kon 
binnenlopen om te kletsen (o.a. Marjolijn, Laura, Daniëlla, Erika, Elly en Leontien). Heel 
veel dank aan alle klinische collega’s onder de bezielende leiding van Theo voor de fijne 
werksfeer op onze afdeling. De EMGO collega’s wil ik danken voor de interessante 
discussies tijdens de bijeenkomsten. Olav, bedankt voor jouw goede ideeën en voor de 
samenwerking voor het onderzoeksvoorstel wat we vorig jaar ingediend hebben.  

Tijdens mijn promotietraject heb ik met veel plezier stagiaires Gezondheids-
wetenschappen begeleid. Anneke, Daphne en Nienke, veel dank voor jullie inzet en 
enthousiasme. Vol nieuwsgierigheid blijf ik graag jullie carrières volgen.  

Ik wil mijn lieve huisgenote, wandelmaatjes en koffiemaatjes bedanken voor de 
welkome afleiding en vooral voor de gezelligheid. Lisette, we hebben 2.5 jaar fijn 
samengewoond in Amsterdam. Dank voor jouw onvoorwaardelijke vriendschap, jouw 
niet te stillen nieuwsgierigheid naar mijn leven en de vele bijzondere momenten die we 
al beleefd hebben. Dat er nog maar veel moois samen mag komen! Esther, dank dat ik 
altijd mijn hart kon luchten bij jou tijdens onze lunchwandelingen. Lisanne en Dóra, onze 
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koffiemomenten vind ik altijd enorm gezellig. Ook mijn andere oud-studiegenoten van 
de researchmaster LCD wil ik bedanken voor de mooie momenten in binnen- en 
buitenland en de nuttige tips en trucs: Karen, Tsjitske, Tobias, Claudia, Mine en Ellen.  

Marieke en Lisanne, bedankt dat jullie aan mijn zijde willen staan op dit bijzondere 
moment in mijn leven. Marieke, we hebben altijd wel wat om over te kletsen. Het maakt 
niet uit waar ik mee zit, ik kan altijd bij jou terecht, collega. Jouw proefschrift valt 
trouwens letterlijk uit elkaar door al mijn geblader, haha. Lisanne, tijdens de bachelor 
Gezondheidswetenschappen hebben wij elkaar leren kennen. Jouw eerlijke en nuchtere 
kijk op dingen vind ik fijn. Zoals je weet kijk ik nog steeds met een grote glimlach terug 
op onze stagetijd in Zuid-Afrika.  

Mandy, Caroline, Lenny, Marlies, Jacinta, Lisette en Esther: we kennen elkaar alweer bijna 
10 jaar via Gezondheidswetenschappen. Dank voor alle gezellige momenten samen en 
dat we onderdeel zijn van elkaars leven. Anne-Meta, op Uilenstede is onze dierbare 
vriendschap ontstaan en ik vind het dan ook te fantastisch dat jij een rol gaat spelen op 
onze bruiloft. Annemieke, Josmie en Irene: ik geniet altijd van onze paarse momenten 
samen en ik wil jullie danken voor de inzichten die jullie mij geven. Iris en Anneleen, leuk 
dat we na het St. Michaël College nog steeds contact hebben gehouden. Marjolijn, dank 
voor de vele leuke gesprekken tijdens het hardlopen en het wielrennen. Brenda, Ellen en 

Elise dank voor het vaste bijkletsmomentje op zondagochtend tijdens de paardrijles en 
Jordana en Christel bedankt voor het berijden van mijn paard. Dear Katarina, thank you 
for being my friend. It is a lot of fun to stay in touch with you, and I am so grateful that 
you are coming to our wedding!  

Beste families Stam, Caspers, de Leeuw, Wouda en Marees, bedankt voor jullie 
belangstelling. Het was soms misschien onduidelijk waar ik precies aan werkte in 
Amsterdam of Zwitserland, maar nu kunnen jullie mijn werk met eigen ogen 
bewonderen. Oma Stam, uw enthousiaste reactie over ons trouwen en mijn promotie zal 
me altijd bijblijven. Oma Caspers, u wilde zo ontzettend graag aanwezig zijn op het 
moment dat uw eerste kleindochter zou promoveren. Jammer dat dit niet zo heeft 
mogen zijn; in gedachten bent u bij ons.  

  

   

 

 

   

 

 

Het liefst had ik alle momenten in mijn leven samen met mijn lieve ouders willen delen, 
maar helaas kun jij alleen nog van boven meekijken, pap. Je zou apetrots aan iedereen 
vertellen dat jouw dochter haar doctorstitel zou behalen én dat jij bij de ceremonie 
aanwezig mocht zijn. Met in gedachten dat jij ook een doorzetter en levensgenieter was, 
heb ik de kracht gevonden om door te gaan. Lieve mam, ik ben enorm dankbaar voor 
alles wat jij, natuurlijk ook samen met pap, voor mij gedaan hebt. Door jullie harde 
werken kon ik als boerendochter naar de universiteit. Altijd sta je voor me klaar, luister 
je naar mijn verhalen en je vindt niets te gek om te doen. Ook voor deelname aan een 
VUmc gehoorexperiment draai jij je hand niet om. Heel veel dank hiervoor. Evert, mijn 
stoere broer, ik kan altijd op jou bouwen en dat is een veilig gevoel. Dat je erop stond dat 
ik mee ging naar het feestje van de Agrarische Jongeren in Purmerend, daar ben ik je 
eeuwig dankbaar voor ☺. Anneke, of kort gezegd zus, samen dingen doen is altijd erg 
gezellig. Leuk dat je zo enthousiast bent over alles wat je doet. Wie weet schrijf jij ooit 
ook wel een proefschrift? 

Mijn schoonfamilie, Han & Kick, Marijke & Nico, Yvonne & Tom en natuurlijk onze neefjes 
en nichtje, wil ik bedanken voor alle leuke momenten samen en voor jullie hulp. 
Daarnaast wil ik tante Ans bedanken voor haar toewijding en luisterend oor. Ellen, Mark 

en Lucas, fijn om te beseffen dat ik altijd op jullie terug kan vallen. Ankie, dank voor je 
interesse en je goede vragen waarmee je me altijd aan het denken zet. Ome Cor, tante 

Jannig en tante Gerda, als oud-buren hebben jullie een speciaal plekje in mijn hart.  

Tot slot, mijn allerliefste boertje. Het valt niet mee om de juiste woorden te vinden om 
jou te bedanken, Anjo. Wij samen: dat klopt gewoon! Promotieonderzoek doen en 
daarnaast ons eigen bedrijf runnen is soms een pittige combinatie, maar samen komen 
we er altijd uit. Ik sta te popelen om samen met jou mijn promotie te vieren, onze 
Taurushoeve verder uit te bouwen én uiteraard om deze zomer in het bijzijn van een 
ieder die ons lief is onze liefde te bezegelen!  

 

Assendelft, april 2015.  
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