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Dankwoord 

Allereerst wil ik alle mensen bedanken die meegedaan hebben aan een van de onderzoeken. 
In de eerste plaats de patiënten van het lipofilling onderzoek, die de moeite hebben genomen 
om meerdere malen naar het UMCG te komen en de zeer uitgebreide vragenlijsten in te vullen. 
Ten tweede, dank aan alle 155 vrijwilligers (van dames 1 van Loppersum, de buren in Vilsteren 
tot het kinderdagverblijf in Brabant) voor het invullen van de vragenlijsten. Ten derde zijn dit de 
vrijwilligers voor de validatie van de 3dMD camera.

Geachte eerste promotor prof. dr. A. Vissink, beste Arjan, dank voor alle uren die je in mijn 
promotietraject hebt gestoken en dank voor je tomeloze geduld. Qua persoonlijkheid verschillen 
we van elkaar, maar als het om onderzoek gaat hebben we ook veel overeenkomsten: we 
vinden onderzoek doen ontzettend leuk en daarnaast willen we graag precies zijn en het 
goed doen. Ik heb veel van je kunnen leren. En… je was er altijd op de momenten dat ik het 
écht nodig had.

Geachte tweede promotor prof. dr. F.K.L. Spijkervet, beste Fred, dank voor de kans die ik 
gekregen heb om dit promotietraject in “team MKA Groningen” te kunnen volbrengen. We 
hebben de afgelopen jaren samen letterlijk en figuurlijk bergen beklommen. Goede training, 
vertrouwen en een flinke dosis doorzettingsvermogen was de basis. We staan nu aan de voet 
van nog een aantal nieuwe uitdagingen zoals de opleiding MKA, de nieuwe studies voor 
SVF therapie in kaakgewrichten en natuurlijk Limburgs mooiste. Ik hoop dat we ook al deze 
beklimmingen samen goed kunnen afronden.

Geachte copromotor dr. J. Jansma, beste Johan. Je bent de pionier van de sexy sectie 
aangezichtschirurgie van de MKA-chirurgie. Jij hebt ervoor gezorgd dat ik als de eerste PhD 
mag promoveren op dit aandachtsgebied binnen de MKA in Groningen. Grunnigers zeggen 
dit niet zo vaak hardop, maar ik ben echt trots op je. En daarnaast ben ik natuurlijk erg 
dankbaar voor al je steun en je wijsheid tijdens dit promotietraject.

Geachte copromotor dr. R.H. Schepers, beste Rutger, het is ongelofelijk hoe jij de afgelopen 
jaren je drukke banen en gezinsleven hebt kunnen managen en daarnaast ook nog zoveel 
zorg en overzicht had voor mij en mijn promotie. Jouw nuchtere kijk op moeilijke materie 
hebben me een stuk verder geholpen. Heel veel dank daarvoor.

Beste prof. dr. M.C. Harmsen en prof. dr. B van der Lei, beste Marco en Berend. Jullie staan niet 
op een van de eerste pagina’s van dit proefschrift, maar het voelt voor mij wel alsof ik ook een 
promovendus van jullie was. Het was een voorrecht om met jullie te mogen werken.

Geachte prof. dr. P.M.N. Werker, prof. dr. A.G. Becking en prof. dr. T.J.J. Maal, leden van de 
beoordelingscommissie, hartelijk dank voor uw bereidheid om in de leescommissie plaats te 
nemen en voor uw deskundige beoordeling van dit proefschrift.
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Beste leden van het Dagelijks Bestuur van de afdeling MKA-chirurgie, hartelijk dank voor de 
geboden mogelijkheden om dit promotieonderzoek te voltooien.

Geachte besturen van de Boeringstichting en BOOA stichting, hartelijk dank voor de financiële 
steun om een aantal extra analyses voor dit onderzoek te kunnen verrichten.

Nu volgt er een ode aan mijn 3J’s, mijn guardian angels, de heren die (nog) geen professor 
zijn, maar wanneer we over 20 jaar dit proefschrift nog eens openslaan zou het me niet 
verbazen als jullie dit wel zijn:

Beste dr. J. Kraeima, lieve Joep, op 1 juli 2014 zijn we tegelijk begonnen aan ons avontuur op 
de MKA van het UMCG en binnenkort kunnen we ons gezamenlijk 12,5 jarig jubileum (ieder 
6,25 jaar) vieren. Naarmate de jaren verstreken werd onze communicatie steeds primitiever 
en begrepen we elkaar met een bonk op de muur, of “C?”, “5-1”, “72,5% van de gevallen”. 
Ik hoop dat ik als favoriete buurvrouw de werkweek (ongezouten) mag blijven evalueren bij 
café de Buurvrouw onder het genot van pils en een bitterbal.

Beste dr(s) J. Boeve, beste Jacobus, lieve Koos, ik ben erg dankbaar dat ik samen met jou het 
voortraject richting de opleiding MKA-chirurgie heb mogen doorlopen. Je was mijn steun en 
toeverlaat tijdens tandheelkunde en met of bij een kapsalon.  Je bent in alles een goed mens. 
Als “schaduw echtgenote” durf ik te zeggen dat ik er voor je zal zijn de aankomende jaren, 
in voor en tegenspoed, tot wellicht ooit (laten we het niet hopen) onze wegen gaan scheiden.

Beste J.A. van Dongen, beste Joris, zonder jou had dit proefschrift er totaal anders uit gezien. 
Ooit zullen we nog met weemoed terugdenken aan de momenten dat we liepen te ploeteren 
met RNA-isolaties onder het genot van Edwin Evers’ “verrückte halbe Stunde”, met de hitjes 
van Bieber, of aan de teleurstellingen door de contaminaties door (bier)gisten. Team Anton en 
Aartje gaat hopelijk nog vrolijk door nadat we aan de Broerstraat hebben gestaan.

Lieve +1’s, lieve Merel, Hanna en Sophie. Excuses als romantische avonden verloren zijn 
gegaan doordat jullie mannen voor werk bezig moesten. Maar daarnaast ook veel dank 
voor de mooie en gezellige tijd die we beleefd hebben bij diverse stamppotavondjes, 
vrijdagmiddagborrels, verjaardagen, oppasavonden en andere diners.

Dear prof. dr. S.P. Bartlett, dr. Y. Tahiri and dr. J.T. Paliga.  YT, you once told me when I left 
Philadelphia: “remember me, when you’re rich and famous”. Well, I’m still not rich and most 
definitely not famous.  But, I would like to thank the both of you and prof. Bartlett for giving 
me the opportunity to perform my research fellowship at the division of plastic surgery in 
the Children's Hospital of Philadelphia and the amazing oppertunity to get my first articles 
published.
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Beste A.E. van Heesewijk, lieve Anne, jij was natuurlijk zeer belangrijk in dit Philly succes. 
Gelukkig ging jij mee terug naar Nederland en ben ik zeer "grateful" dat we tot op de dag van 
vandaag goede vriendinnetjes én zakelijke partners zijn die elkaar gevraagd en ongevraagd 
een on-Amerikaanse ongezouten mening geven. Daarnaast super thanks voor het reviseren 
van dit hele "garden speaking" proefschrift. 

Beste dr. J.C.N. Willemsen, beste Joep. Wij weten dat de Plastische chirurgie-MKA-chirurgie 
samenwerking op het gebied van de lipofilling is begonnen met een simpele bak koffie bij de 
fontein in het UMCG. Ik ben je nog eeuwig dankbaar dat je even het reminder appje stuurde ;)

Beste dr. H.P. Stevens, beste Jeroen. Jouw energie om de lipofilling en het gebruik van SVF 
naar een hoger klinisch niveau te brengen is bewonderenswaardig. Bedankt dat ik “als MKA-
meisje” welkom was voor een kijkje in de keuken.

Beste J.A.M. Schipper en L. Vriend, beste Jan-Aart en Linda. Jullie zijn pas net gestart, maar 
hebben al veel gedaan binnen het SVF-onderzoek. Het is erg leuk om te zien dat jullie met 
zoveel passie eraan werken. Met alle liefde dragen Joris en ik het dagelijks bestuur van de 
SVF-toko aan jullie over. Succes!

Beste G. Seubers, beste Gert. Je staat in het klassement “held van de dag” het allerhoogst door 
je scherpe en vooruitziende blik op de planning van de onderzoekspatiënten. Ik kon altijd op 
je vertrouwen! Dank!

Beste prof. dr. P.U. Dijkstra en dhr. P.N. Domerchie, beste heren van de revalidatie, bedankt 
voor jullie hulp bij het tweede hoofdstuk van dit proefschrift. Grappig dat jullie er onlangs pas 
achter kwamen dat jullie samen een artikel gepubliceerd hebben. Waar de wegen al niet 
naartoe kunnen leiden.

Beste J. Meulstee en T. Loonen, beste Jene en Tom. De uren stoeien met templates, landmarks 
en matlab hebben zich uitbetaald! Grazie!

Lief “antiweekend”, mede-onderzoekers van de MKA: Joep, Koos, Wouter, Marieke, Diederik 
en Taco. Het aantal “dr” titels neemt angstvallig toe in het groepje. We mogen concluderen 
dat ook het antiweekend in de “afrondende fase” zit. Diederik, het was een genot om je 
kamergenoot te zijn, altijd had je een goed intermezzo: of het nu je eigen betoog was over het 
nut van de periotron of over inspirerende teksten van Joël Beukers. Marieke, thanks lieverd, dat 
we gewoon lekker onze vrouwen dingen konden blijven doen binnen dit mannenbolwerkje. 
Wouter, roomie, dank voor gezellige tijd en de fantastische kunst op de kamer. Taco, dank 



192

Appendices

voor je pionierswerk binnen het tandheelkunde traject. Je hebt ontzettend veel zaken geregeld 
zodat het combineren van de studie tandheelkunde en promoveren enigszins te doen werd. En 
natuurlijk allen bedankt voor alle jaren gezelligheid!

Dr. S.A.H.G. de Visscher en dr. P.N. Meiners, beste oud-kamergenoten Sebastiaan en Petra. 
Het is alweer erg lang geleden dat jullie op de S3.220 zaten. Beter laat dan nooit, bedankt 
voor de gezelligheid en de tips en tricks voor het opstarten van het onderzoek en de studie do’s 
en don’t’s voor de studie Tandheelkunde.

Beste mw. Kempers, mw. De Vries, mw. Geurts-Jager, beste Lisa, Angelika en Nienke. Bedankt 
voor jullie goede ondersteuning tijdens het onderzoek, en natuurlijk de bezorging van de 
traktaties en vrouwelijke social talk op de 3e verdieping.

Beste dames van de röntgen, Anne, Mariëlle, Lilian, Charlotte, Yvonne, Wieneke en Lianne. 
Het was soms een strijd met de 3D camera of een strijd met de mutsjes om het haar uit het beeld 
te krijgen, maar we hebben het geflikt! Dank!

Beste mensen van het 3D lab Groningen, in het bijzonder Haye en Bram, dank voor de goede 
samenwerking, de goeie taxiservice naar de NVMKA-congressen en de fijne kerstborrels.

Beste mensen van het Medische Biologie, en in bijzonder Marco, Maroesjka, Byambaa, 
Marloes, Linda, Sjaan (Lysanne), Guido, Henk, Anna-Maria, Monica, dank voor de hulp en 
gezelligheid op het lab.

Alle andere collegae van de MKA-polikliniek: stafleden MKA, stafleden CBT, AIOS, 
mondhygiënisten, verpleging, assistentie, administratie, tandtechniek, onderzoekers en 
studenten, mijn lieve PV maatjes, dank voor de gezelligheid en de inzet van de afgelopen 
jaren. Ik hoop dat er nog meer goede jaren van leuke samenwerking volgen.

Olympia Dames 1, vriendinnetjes van thuis-thuis, “Lanzarotes”, Hees, Lot, Loes, 4za en laiverds 
van Veracles: dank voor jullie steun als ik door de drukte af en toe moest “sjaken”. Hopelijk 
komen er weer betere tijden aan!

Lieve Daan, Papa, Mama, Oscar en Lidewij. De afgelopen jaren waren soms best wel eens even 
strijden. Jullie waren, zijn, en blijven mijn echte rotsen in de branding met onvoorwaardelijke 
liefde en steun. Xjo
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Jorien Tuin was born in Zwolle, The Netherlands, on the 8th of March 1989. In 2007 she 
finished the Gymnasium of  the Thomas a Kempis College, Zwolle, the Netherlands, cum 
laude. The same year, she started her bachelor Medicine at the University of Groningen, 
Groningen, the Netherlands. During her Medicine study, she was an active member of student 
communities and she finished her minor Public Administration at the faculty of Law of the 
University of Groningen and a course in Epidemiology at the University of Twente, Enschede, 
the Netherlands. From September 2013 to April 2014 she performed a research fellowship at 
the Department of Plastic and Reconstructive Surgery of the Children’s Hospital of Philadelphia,  
University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Her research in Philadelphia focused on the 
diagnosis, clinical features and treatment of hemifacial microsomia. After finishing her master 
Medicine in 2014, she started a PhD project at the Department of Oral and Maxillofacial 
Surgery of the University Medical Center Groningen, Groningen, the Netherlands, concerning 
the techniques and clinical outcomes of facial fat grafting. She combined her PhD project with 
a Dentistry study at the University of Groningen. In 2019 she started her residency in Oral and 
Maxillofacial Surgery at the University Medical Center Groningen. She was awarded twice 
with a BOOA research grant from the Dutch Society of Oral and Maxillofacial Surgery.
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