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Eindelijk is het zover! Begonnen aan een promotietraject met als doel kaakchirurg te 

worden. Enkele jaren later blijkt dat er voor mij bijzonder grote uitdagingen liggen binnen 

de tandheelkunde. Er waren reeds drie artikelen gepubliceerd, en het vierde artikel was 

geaccepteerd. Alhoewel de follow-up van het vijfde artikel 8 weken betrof, duurde de 

daadwerkelijke afronding hiervan, nog vele weken langer. Na 7 jaren is het proefschrift 

dan af. Tijd voor nieuwe hoofdstukken binnen de tandheelkunde, sociale activiteiten, 

hobby’s, vrienden en familie. Maar eerst nog de afronding op de Broerstraat voordat dit 

hoofdstuk gesloten kan worden.

Veel mensen hebben geholpen om dit proefschrift tot een goed einde te brengen. 

Allereerst wil ik de patiënten bedanken die hebben gekozen om deel te nemen aan de 

grootste en enige patiënten studie van dit proefschrift. Iedereen hartelijk dank hiervoor!

Geachte prof. dr. Bos, enthousiasmerende 1ste promotor, best Ruud, altijd druk, maar 

toch ook altijd tijd! Je ongeëvenaarde aanstekelijke enthousiasme heeft ervoor gezorgd 

dat ik je heb gevraagd begeleider te worden voor mijn scriptie. Dit heeft uiteindelijk de 

basis gevormd voor dit proefschrift. Mede door al je contacten op het gebied van de 

biodegradeerbare materialen alsook de bewaker van de grote lijnen heeft dit proefschrift 

tot een goed einde kunnen komen. Naast het onderzoek was je ook ‘bewaker van een 

ontspannen sfeer’ en had je altijd interesse in zaken buiten het onderzoek. Hartelijk dank 

daarvoor!

Geachte prof. dr. Stegenga, scherpzinnige 2e promotor, beste Boudewijn, onze vele 

onderzoeksbesprekingen waren altijd bijzonder leerzaam. Soms ging ik weg met het 

gevoel dat er honderden beren op de weg waren bijgekomen en, soms ook met een 

gevoel van ‘yes’ we hebben weer stappen in de goede richting gezet. Je hebt me geleerd 

kritisch te zijn, oplossingsgericht te denken, en alles in hapklare brokken te verwerken. 

De keren dat de brokken in m’n keel bleven hangen, kon ik altijd bij je terecht. Veel dank 

voor dit alles, ik heb veel van je geleerd!

Geachte prof. dr. Verkerke, beste 3e promotor, beste Bart, dank voor de samenwerking 

en de kritische commentaren ‘vanuit een andere invalshoek’ welke de 3 artikelen uit 

hoofdstuk 3 voor een belangrijk deel hebben vormgegeven.

Geachte dr. Jansma, beste co-promotor, beste Johan, je hebt verreweg de meeste 

patiënten met oplosbare platen en schroeven behandeld. Je hebt daarmee een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de RCT. Je praktische en klinische blik 

hebben bovendien voor waardevolle op- en aanmerkingen gezorgd bij het schrijven van 

het artikel van de RCT alsook de afronding van mijn proefschrift. 
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Geachte prof. de Bont, veel dank voor het feit dat ik mocht beginnen aan dit promotietraject 

alsook de vrijheid die u mij heeft gegeven in het afronden hiervan.

Geachte leden van de promotie commissie, geachte prof. dr. de Lange en geachte prof. 

dr. Tuinzing, ik ben u zeer erkentelijk voor de snelle en nauwgezette beoordeling van het 

manuscript.

Dear member of the appraisal committee, dear prof. Gerlach, thanks for the fast and the 

accurate appraisal of the manuscript.

Geachte drs. van der Houwen, beste Ward, samen hebben we vele uren achter de 

computer en de trekbank doorgebracht om de mechanische testen te bedenken, te 

testen en uit te voeren. Het was altijd gezellig en inspirerend. In het bijzonder je ‘net iets 

andere’ kijk op dingen en zaken in de maatschappij heb ik altijd erg leuk gevonden! Voor 

mij is het proefschrift nu afgerond; ik hoop dat je snel zult volgen!

Geachte dr. de Visscher, dr. Hoppenreijs, dr. Brouns, dr. Fennis, dr. Bergsma, dr. Gooris en 

de secretariaten van bovengenoemde heren, beste Jan, Theo, John, Jeroen, Eelco en Peter. 

Veel dank voor het uitvoeren van de operaties bij de patiënten en het invullen en opsturen 

van de formulieren. Al jullie inspanningen hebben geleid tot de grootste gerandomiseerde 

klinische studie naar osteotomieen en fracturen in het aangezicht van dit moment. 

Drs. N.B. van Bakelen, beste Nico, we leerden elkaar kennen op het introductiekamp 

van Panacea, jij ging geneeskunde doen en ik tandheelkunde. Gelukkig zijn we elkaar 

niet uit het oog verloren. We werden vrienden, huisgenoten en uiteindelijk ook collega 

promovendus. Ik ben zeer blij met de manier waarop jij ‘mijn’ promotieonderzoek hebt 

opgepakt. De manier waarop jij dat hebt vormgegeven vind ik bewonderenswaardig. 

Je nauwgezette manier van werken en je ongeëvenaarde inzet kenmerken je als collega 

en goede vriend en zullen je helpen ‘jouw’ proefschrift tot een goed einde te brengen. 

Bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn.

Drs. H.J.W.E. de Lange, beste Henk-Jan, onze passie voor de tandheelkunde heeft ons 

niet alleen vele levendige discussies opgeleverd, maar ook een bijzondere vriendschap. De 

gesprekken en discussies doorspekt met humor en metaforen zijn altijd erg aanstekelijk. 

Je onophoudelijke interesse in mijn onderzoek en in mijn persoon heb ik altijd als zeer 

waardevol ervaren. Ik hoop daar nog lang van te mogen genieten. Bedankt dat je mijn 

paranimf wilt zijn.

Geacht secretariaat, beste Karin, Lisa en Nienke, dank voor jullie plezierige koffiemomenten 

en gezelligheid. Als er taart was wisten jullie mij gelukkig als een van de eerste te 

vinden!
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Medewerkers en kaakchirurgen in opleiding van de afdelingen Kaakchirurgie in het 

UMCG, het Amphia ziekenhuis Breda, het Medisch Centrum Leeuwarden en het Rijnstate 

Ziekenhuis Arnhem en ieder ander niet met naam en toenaam genoemd die heeft 

geholpen de RCT in hoofdstuk 4 tot een goed einde te brengen, hartelijk dank hiervoor.

Alle mede-onderzoekers van de afdeling Kaakchirurgie op de derde verdieping. Hartelijk 

dank voor de belangstelling en interesse de afgelopen jaren.

Lieve vrienden; Jeroen en Anke, Klaske en Pieter, Wietse en Annemarie, Marieke, Alies, 

Maurits, Leony, Christiaan, Marco, Stephan, Eric en Derk Jan, dank voor jullie warme 

belangstelling voor mijn onderzoek en de gezelligheid en biertjes in de kroeg en daarbuiten 

welke voor de nodige afleiding hebben gezorgd.

Broertjes, lieve Janne, lieve Jauke, de afgelopen tijd hebben we weinig tijd gehad om 

samen leuke dingen te doen. Toch hebben jullie altijd belangstelling getoond en tijdens 

de familie aangelegenheden hebben we veel gelachen. Nu de drukke periode wat 

verminderd is, kunnen we dit weer meer gaan oppakken.

Lieve pap en mam, jullie hebben me altijd gesteund in wat voor opzicht dan ook. Nooit 

hebben jullie me gestuurd in dingen; jullie hebben me altijd vrijgelaten om mij mijn eigen 

keuzes te laten maken. Maar, jullie gaven wel jullie visie en ideeën op de keuzes die ik 

maakte en de manier waarop ik tegen dingen aankeek. Nooit heb ik daarbij het gevoel 

gehad daarbij belemmerd te worden, maar juist heeft mij dat het gevoel gegeven van 

‘altijd bij jullie terecht kunnen’. Jullie zijn er altijd voor me!

Lieve Kirs, jij bent degene die het proces van promoveren van dichtbij hebt meegemaakt. 

Regelmatig kwam ik met stukken naar je toe met de vraag of je naar het Engels wilde 

kijken. Gelukkig wilde je altijd tijd vrijmaken om me hierbij te helpen. Gelukkig hielp je me 

ook bij het zien dat promoveren en werken als tandarts niet de enige bezigheden zijn die 

optimale aandacht verdienen. Ironisch genoeg ben je nu zelf ook een promotieonderzoek 

begonnen en ga je ook drukke tijden tegemoet. Je hebt me geholpen me te ontspannen 

op de momenten dat dit nodig was. Met het afronden van dit proefschrift zal ik daar 

ongetwijfeld meer tijd voor krijgen. En, zal ik zorgen dat jij ook aan je ontspanning komt. 

Elke dag geniet ik van jouw aanwezigheid, je grappen en je mooie verschijning. Ik hoop 

dat we samen nog veel mogen reizen en genieten van elkaar. I love you!
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