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Dankwoord

Velen hebben op een of andere wijze bijgedragen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift. Zonder anderen tekort te willen doen wil ik enkelen in dit dankwoord in het 
bijzonder noemen.

Prof. dr. B. Stegenga, beste Boudewijn, toen je mij vroeg waarom ik onderzoek wilde doen 
luidde het antwoord: uit nieuwsgierigheid. Ik heb het dan ook zeer gewaardeerd dat je 
mij de ruimte hebt geboden om vanuit mijn nieuwsgierigheid onderzoek te doen. Als 
begeleider ben je zeer inspirerend geweest. Zelfs onze gesprekken die ogenschijnlijk 
weinig met het onderzoek te maken hadden hebben naar mijn idee bijgedragen aan de 
ontwikkeling van mijn wetenschappelijk denken. Wat ik zeer waardevol heb gevonden 
is de enorme precisie waarmee je mijn manuscripten telkens van commentaar hebt 
voorzien. Van medisch en wetenschappelijk inhoudelijk tot letterlijk op het niveau van 
punten en komma’s. En hoewel volgens sommigen ‘mailbox management’ misschien niet 
je grootste talent is, heb ik zelden hoeven wachten op je op- en/of aanmerkingen.

Prof. dr. S.K. Bulstra, beste Sjoerd, met mijn tandheelkundige achtergrond was onderzoek 
naar kraakbeen afbraakproducten in synoviale vloeistof misschien niet het meest 
voor de hand liggend. Uw expertise op dit gebied als orthopedisch chirurg heeft niet 
alleen bijgedragen aan de kwaliteit van dit proefschrift, maar ook aan mijn inzicht in 
degeneratieve gewrichtspathologie. Verder heb ik de vlotte correspondentie (sommige 
mailtjes werden per omgaande mail beantwoord) met kort en bondig commentaar zeer 
gewaardeerd. 

Dr. J.J.R. Huddleston Slater, beste James, je enthousiasme en optimisme met betrekking tot 
tal van zaken waaronder onderzoek en tandheelkunde hebben zeer motiverend gewerkt 
afgelopen jaren. Ook de inhoudelijke discussies, over met name methodologie, hebben 
zeker bijgedragen aan de kwaliteit van de verschillende hoofdstukken. En, tegenwoordig 
niet onbelangrijk, mede door de door jou binnengehaalde subsidie van ZonMW is het 
mogelijk geworden het onderzoek zoals dat in dit proefschrift beschreven staat uit te 
voeren. Ontzettend bedankt!

Dr. R. Kuijer, beste Roel, je expertise op het gebied van kraakbeen en je kritische blik heb 
ik als zeer waardevol ervaren. Ik wil je bedanken voor de prettige samenwerking. In het 
bijzonder vond ik het erg prettig dat er altijd op korte termijn ruimte was voor overleg. 
Jouw scherpe opmerkingen hebben mijns inziens zeker bijgedragen aan de leesbaarheid 
van de verschillende manuscripten. 

Prof. dr. F.K.L. Spijkervet, beste Fred, je inspanningen als hoofd van de afdeling mondziekten, 
kaak- en aangezichtschirurgie sinds 1 oktober 2012 hebben wat mij betreft faciliterend 
gewerkt voor het kunnen combineren van onderzoek met de opleiding geneeskunde in 
het kader van de opleiding tot MKA-chirurg. Gezien het onderwerp van dit proefschrift 
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is het waarschijnlijk geen verrassing dat ik het toejuich dat er opnieuw een expert op het 
gebied van kaakgewrichtspathologie hoofd van de afdeling is. De expertise die er op 
dit gebied is binnen de afdeling, is een van de belangrijkste redenen geweest om in het 
UMCG onderzoek te doen.

Prof. dr. L.G.M. de Bont, beste professor, het uitzonderlijk goede onderzoeksklimaat op 
de afdeling mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie is voor een groot deel te danken 
aan uw inzet als hoofd van de afdeling tot 1 oktober 2012. Mede door uw flexibiliteit, 
werd het voor mij mogelijk al tijdens het onderzoekstraject te starten met de opleiding 
geneeskunde. Uw interesse als expert op het gebied van de kaakgewrichtspathologie in 
het onderzoek dat in dit proefschrift beschreven is, heb ik zeer gewaardeerd. Het is mij 
dan ook een genoegen dat u zitting heeft willen nemen in de beoordelingscommissie.

Prof. dr. R. de Leeuw en prof. dr. F. Lobbezoo, leden van de beoordelingscommissie, ook 
u wil ik hartelijk bedanken voor de tijd die u heeft vrijgemaakt voor het beoordelen van 
het manuscript.

Dhr. G. Seubers, beste Gert, ik ben je veel dank verschuldigd voor de extra administratie 
die je hebt gedaan ten behoeve van het onderzoek. Alle patiëntenlijsten die je nauwkeurig 
hebt bijgehouden, alsook het plannen van de behandelingen en de praktische assistentie. 
En, ondanks de mede daardoor ontstane drukte, was er eigenlijk altijd wel ruimte voor 
een praatje. Ook dat heb ik erg gewaardeerd.

Lieve dames van de ‘kleine balie’, hartelijk dank voor het toevoegen van het ‘blauwe kaartje’ 
(onderzoek: Vos) aan alle statussen van patiënten die eventueel kaakgewrichtsklachten 
zouden kunnen hebben, als reminder voor de AIOSs. Mede door deze kaartjes zijn er maar 
weinig potentiële onderzoekspatiënten gemist.

Alle AIOSs die hebben meegewerkt aan het rekruteren van patiënten, hartelijk dank. Dankzij 
jullie inzet liep het af en toe storm op het zogenaamde diagnostische ‘prikspreekuur’.

Dr. J. Jansma, beste Johan, hoewel het kaakgewricht misschien wat aan de rand van je 
interesse gebied ligt (zowel letterlijk als figuurlijk), ben je toch bereid geweest om voor de 
geplande osteotomieën aan, nog samples van de kaakgewrichtsvloeistof te verzamelen, 
waarvoor hartelijk dank. Wie weet komt deze vaardigheid je nog van pas als Arnett 
gelijk mocht hebben en bij een osteotomie ook met enige regelmaat het kaakgewricht 
(preventief) behandeld zou moeten worden.

Prof. dr. R. Diercks, beste Ron, hartelijk dank voor de mogelijkheid die je me hebt geboden 
om synoviale vloeistof uit kniegewrichten te verzamelen. Zonder deze monsters zou een 
vergelijking zoals beschreven in hoofdstuk 7 niet mogelijk zijn geweest. Bovendien heb 
ik het zeer gewaardeerd dat ik een kijkje kon nemen in de keuken van de kniegewricht 
artroscopieën.
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Dr. M.K. Leijsma, beste Martha, hartelijk dank voor je inbreng als reumatoloog met 
betrekking tot hoofdstuk 6. Hoewel MKA-chirurgie en reumatologie in veel opzichten ver 
uit elkaar lijken te liggen, geeft onze samenwerking aan dat er tevens overeenkomsten 
bestaan. 

Dr. Stant en Mevr. Drs. Quik, beste Dennis en Elise, bedankt voor de zorgvuldigheid 
waarmee jullie de economische analyses zoals beschreven in hoofdstuk 5 hebben 
uitgevoerd. Mede door jullie inbreng is dat hoofdstuk denk ik een van de meest 
aansprekende hoofdstukken geworden. Hartelijk dank daarvoor.

Mevr. N.E. Geurts-Jaeger, mevr. L. Kempers, mevr. A. de Vries, mevr. K. Woldhuis en dhr. H.B. 
de Jonge, beste Nienke, Lisa, Angelica, Karin en Harrie, jullie administratieve, secretariële 
en informatietechnologische ondersteuning hebben het leven van de promovendus 
een heel stuk aangenamer gemaakt. En behalve nuttig was het met jullie ook altijd erg 
gezellig!

Dr. M. Dijkstra, beste Martijn, ik heb erg genoten van onze inspirerende lunchafspraken 
waarbij heel effectief het nuttige met het aangename gecombineerd kon worden. 
Ook heb ik het zeer gewaardeerd dat je de mogelijkheden voor proteomics van 
kaakgewrichtsvloeistof met mij wilde verkennen, hoewel dat helaas niet heeft geleid 
tot het opzetten van een publiceerbaar experiment.  Deze verkenning heeft uiteindelijk 
wel geleid tot een analyse van kaakgewrichtsvloeistof door middel van ELISA. Ik ben je 
zeer erkentelijk voor de bewerking van de labgegevens die daar vervolgens uitkwamen. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat de resultaten een stuk inzichtelijker gepresenteerd konden 
worden.

Dhr. C.P. Postema, beste Christiaan, toen ik een lab nodig had om de ELISA’s uit te voeren 
voor de experimenten beschreven in de hoofdstukken 7 en 8, wist jij dat heel vlot voor 
mij te regelen. Voor clinici is een laboratorium vaak een soort ‘black box’ waar je materiaal 
heen stuurt en waar je vervolgens een uitslag van terug krijgt. Mede door jouw introductie 
in het laboratorium is deze ‘box’ voor mij iets minder ‘black’ geworden. Bovendien vond ik 
het erg gezellig om met jou samen te werken. Ontzettend bedankt!
 
Drs. N.B. van Bakelen, beste Nico, toen Ruud (Prof. dr. R.R.M. Bos) mij in 2008 vroeg of 
ik mijn nieuwe kamergenoot al had ontmoet, vroeg ik hem gekscherend of dat dan de 
moeite waard was. In de hierop volgende jaren werd duidelijk dat het meer dan de moeite 
waard was, zowel zakelijk als privé. Onze nieuwsgierigheid strekte verder dan alleen 
onze promotie onderwerpen en we hebben dan ook belangrijke ontdekkingen gedaan, 
waaronder: resorbeerbare plaatjes van Inion ® lossen niet op in Pepsi Cola ® en de smaken 
Roma en Indriya van Nespresso ®  zijn de meest populaire smaken onder de onderzoekers 
en AIOSs MKA-chirurgie. Verder bleek een racefiets erg geschikt voor het verzamelen van 
tal van gegevens, maar behoeft de toegevoegde waarde hiervan voor de fietsprestaties 
nog enig onderzoek. Hoewel dit proefschrift klaar is en jouw onderzoek ook bijna is 
afgerond, kan onze zeer gewaardeerde samenwerking worden gecontinueerd in onze 
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hierop volgende opleiding tot MKA-chirurg. Het wederzijdse paranimfschap is mijns 
inziens een mooie uiting van deze waardering.

Drs. P.J.C. Krijnsen, beste Jeroen, dankzij jouw inrichting van de enquête website voor 
patiënten is mij een enorme berg invoerwerk bespaard gebleven. Bovendien was er 
mede hierdoor meer tijd om samen van gedachten te wisselen over allerlei belangrijke en 
minder belangrijke zaken in het leven; als het enigszins mogelijk was onder het genot van 
een kopje koffie van nagenoeg professionele kwaliteit. Hopelijk zijn we in de toekomst 
nog vaak in de gelegenheid om dat te herhalen! Ik ben je zeer erkentelijk dat je mijn 
paranimf wilt zijn.

Mevr. mr. L.A.P. Vos-van Belle, lieve Lydia, in tegenstelling tot wat vaak wordt geschreven 
in deze laatste alinea, ga ik hier niet weergeven hoe zeer ik het betreur dat ik zo weinig 
tijd voor je heb gehad tijdens de afgelopen vier jaar en dat ik hoop dat we in de toekomst 
meer tijd voor elkaar hebben. De werkelijkheid is namelijk dat we zelden zo’n relaxte tijd 
hebben gehad waarin we zoveel tijd voor elkaar hadden en zoveel dingen samen konden 
ondernemen. Het lijkt mij dan ook een utopie dat we, nu het boekje klaar is, nóg meer 
tijd voor elkaar zouden hebben. Daarom zal ik zoals sommigen nostalgische gevoelens 
koesteren met betrekking tot hun studententijd, dit soort gevoelens juist koesteren met 
betrekking tot mijn promotietijd. Lieve Lydia, ik zou je nu enorm kunnen bedanken voor je 
ondersteuning, je ‘out-of-the-box thinking’, je lovende woorden, je motiverende ideeën, 
je bereidheid mij altijd van opbouwende kritiek te voorzien, je schijnbaar onuitputtelijke 
interesse, je immer positieve insteek, je excellente kookkunst (essentieel voor de nodige 
‘brainforce’), je vaardigheid om uitzonderlijk goed het nuttige met het aangename te 
combineren en je organisatorische creativiteit om gezamenlijke verantwoordelijkheden 
buiten mijn onderzoek werkzaamheden gesmeerd te laten verlopen.., maar dan zou ik 
nog steeds niet hebben gezegd dat ik van je hou!


