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Het is zover! Het proefschrift is afgerond, een mooie en leerzame periode wordt af-
gesloten. Voordat ik mijn blik vooruit werp, wil ik graag stilstaan bij de afgelopen 
periode. Zo terugkijkend realiseer ik me namelijk dat er veel mensen zijn die ik dank 
verschuldigd ben. In de eerste plaats diegenen die vanuit een begeleidende of on-
dersteunende rol inhoudelijk hebben bijgedragen aan dit proefschrift. Daarnaast alle 
patiënten die vrijwillig wilden deelnemen aan de diverse studies. En last but not least 
diegenen die de (sociale) randvoorwaarden hebben gecreëerd waarbinnen dit pro-
motietraject mogelijk was. Een ieder die het betreft: hartelijk dank hiervoor! Zonder 
iemand te kort te willen doen, wil ik graag een aantal van hen persoonlijk bedanken.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotores. Het was een voorrecht 
om met zo’n diverse groep mensen te mogen samenwerken! Een ieder heeft vanuit 
zijn eigen expertisegebied en persoonlijkheid een zeer belangrijke rol gespeeld in het 
tot stand komen van dit proefschrift.

Prof. dr. A.J. van Winkelhoff, hooggeleerde eerste promotor, beste Arie Jan. Wat 
heb ik het getroffen met jou als eerste promotor! Niet alleen vanwege jouw grote 
wijsheid en deskundigheid, maar ook vanwege jouw aanstekelijk enthousiasme en 
humor. Mede hierdoor werd dit promotietraject een zeer plezierige aangelegenheid. 
Ondanks jouw drukke agenda, kon ik altijd even bij je binnenlopen om één en ander 
te bespreken. Als ik even de weg kwijt was, wist jij mij die met een paar woorden weer 
terug te laten vinden. Ik heb erg veel van jou geleerd. Ontzettend bedankt hiervoor!

Prof. dr. G.M. Raghoebar, hooggeleerde tweede promotor, beste Gerry. Jouw gedre-
venheid en enthousiasme zijn van grote waarde geweest voor dit onderzoek. Jij denkt 
niet in problemen, maar vooral in oplossingen. Mede hierdoor zijn de klinische studies 
goed en relatief vlot verlopen. De vele uren dat ik jou aan het werk heb gezien, waren 
zeer interessant en leerzaam. Daarnaast heb ik het persoonlijke contact als zeer ple-
zierig ervaren. Bedankt!

Prof. dr. E.G. Winkel, hooggeleerde derde promotor, beste Edwin. Nadat ik mij had 
voorgenomen om mijn scriptie over peri-implantitis te schrijven, kwam ik bij jou uit als 
scriptie-begeleider. Daar ben ik tot op de dag van vandaag blij om! Jij wist me te en-
thousiasmeren voor het doen van onderzoek en bent erg belangrijk geweest voor het 
uitzetten en bewaken van de grote lijnen. Jouw grote kennis over de implantologie 
én de parodontologie vormde de basis voor fijne en leerzame inhoudelijke discussies. 
Hoewel we elkaar de laatste jaren niet vaak meer troffen, bleef je via email en telefoon 
betrokken, zowel bij het onderzoek als bij zaken daarbuiten. Jouw hartelijkheid en 
warme belangstelling heb ik als zeer plezierig ervaren. Hartelijk dank voor alles! 

Prof. dr. H.J.A. Meijer, hooggeleerde vierde promotor, beste Henny. De manier waar-
op jij problemen en dilemma’s, met betrekking tot het onderzoek en daarbuiten, weet 
te relativeren werkte zeer verhelderend. Jouw organisatorische talenten en klinische 
ervaring zijn belangrijk geweest voor dit onderzoek. Daarnaast heb ik het contact, en 
vooral ook de gezelligheid tijdens de congressen, als erg plezierig ervaren. Bedankt!

Prof. dr. F. Abbas, beste Frank. Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen en 
het creëren van de mogelijkheid om onderzoek te doen bij het Centrum voor Tand-
heelkunde en Mondzorgkunde. Daarnaast wil ik je bedanken voor jouw belangstelling 
en interesse, ook voor zaken buiten het onderzoek. 

Prof. dr. A. Mombelli. I would like to thank you for your willingness to participate as 
a member of the PhD-committee and for the time you have spent on judging the 
manuscript.

Prof. dr. A. Vissink en prof. dr. D. Wismeijer, hooggeleerde leden van de beoorde-
lingscommissie. Ik wil u bedanken voor uw bereidheid om zitting te nemen in de 
beoordelingscommissie en voor de tijd die u hebt genomen voor de beoordeling van 
het manuscript. 

Drs. K.W. Slagter, lieve Kirsten. Dat we 10 jaar nadat we samen in het bestuur van 
Archigenes hebben gezeten, nu ook samen in de afrondende fase van ons promotie-
onderzoek zitten, had ik toen niet kunnen bedenken! Bedankt voor jouw vriendschap 
door de jaren heen, de gezellige avondjes uit, de koffie- en lunchmomentjes in het 
UMCG, het delen van hoogte- en dieptepunten. Bedankt dat jij mij op deze dag ter 
zijde wilt staan!

Drs. M. Cornelius, lieve Marloes. Onze vriendschap gaat terug tot dag één van de 
studie tandheelkunde. Hoewel we inmiddels wat verder bij elkaar vandaan wonen, 
zijn we elkaar gelukkig niet uit het oog verloren! Ik ben blij dat ik je altijd kan bellen 
en koester de mooie en gezellige momenten samen. Bedankt dat jij mijn paranimf 
wilt zijn!

Mw. H.H. Kooistra-Veenkamp, beste Ria. Bij patiënt-gebonden onderzoek is een goe-
de logistiek en planning essentieel. Gelukkig was dat bij jou in zeer goede handen! 
Bedankt voor jouw altijd snelle en zorgvuldige handelen en het meedenken! Daar-
naast bedankt voor jouw ondersteuning bij het uitvoeren van de behandelingen en 
de goede zorgen voor de patiënten. 
 
Mw. M.A. Bezema, mw. I.J. Valkema, mw. E.M. Wartena, beste Ans, Ingrid en Esther. 
Samen met Ria hebben jullie geassisteerd bij de logistiek en het behandelen van de 
vele onderzoekspatienten. Hartelijk dank voor jullie goede zorgen!

Medewerkers van het laboratorium voor orale microbiologie, beste Erwin, Gepke, 
Gidiony, Patrick en Zadrach. Bedankt voor de vele microbiologische analyses, jullie 
waardevolle ondersteuning en nimmer aflatende behulpzaamheid! 

Medewerkers van de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam en medewerkers van 
Centrum Mondzorg Waalre, in het bijzonder drs. H.V.L.C. Eijsbouts. Bedankt voor het 
verzamelen van microbiologische monsters voor de studie beschreven in hoofdstuk 5. 
Beste Henk, bedankt voor de gastvrijheid en behulpzaamheid bij onze bezoeken aan 
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jouw indrukwekkend tandheelkundig centrum.
Medewerkers van Tandartspraktijk Bocht Oosterdiep. Bedankt voor het verzamelen 
van de microbiologische monsters voor de studie beschreven in hoofdstuk 4 en excu-
ses voor het verslijten van jullie printer…

Dr. J.J.R. Huddleston Slater, beste James. Bedankt voor jouw hulp bij statistische 
vraagstukken en jouw rol als mede-auteur van de studie beschreven in hoofdstuk 6. 

Dr. A. Kunnen, lieve Alina, kamergenootje. Bedankt voor jouw gezelligheid, voor het 
feit dat ik je altijd mocht storen met mijn vragen en problemen, bedankt voor jouw 
luisterend oor en de fijne gesprekken. Ik zal niet gauw vergeten hoe we op een dag 
samen ademloos naar een bijzonder liedje zaten te luisteren. We dit it ‘our way’ en 
daar ben ik je heel dankbaar voor!

Mede-onderzoekers en andere collegae van het CTM en de afdeling MKA van het 
UMCG. Hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking, de belangstelling en de 
fijne tijd! 

Alle collegae van Mondzorgcentrum Winschoten, beste Arie, Arthur, Piet, Erik, Mau-
rits, Roelof, Wais, Anita, Laurens, Indra, Alienke, Alie, Dian, Henriëtte, Hester, Hinri-
etta, Jolanda, Kim, Marja, Marloes, Moniek, Monique en Saskia. Bedankt voor de zeer 
plezierige samenwerking door de jaren heen. Het is een stuk prettiger onderzoek 
doen als je weet dat je de praktijk en de patiënten in heel goede handen achterlaat! 
Beste Arie, ik had me geen betere praktijk kunnen wensen om na mijn afstuderen te 
gaan werken dan die van jou en Piet. Alles was altijd perfect geregeld en jouw ge-
drevenheid en enthousiasme werkten enorm inspirerend! Dat ik in 2012 samen met 
Arthur mede-praktijkeigenaar kon worden, beschouw ik als een grote eer. Ik ben trots 
op onze praktijk en hoop nog vele jaren met jullie te mogen samenwerken!

Beste vrienden en familie. Bedankt voor jullie interesse in mijn onderzoek en de no-
dige ontspanning tijdens de afgelopen jaren!

Lieve Ep, Janny en Carina. Bedankt voor jullie altijd warme belangstelling en de vele 
gezellige momenten. 

Lieve oma’s van Cathelijne en Olivier, lieve Janny en mama. Ontzettend bedankt voor 
het vele oppassen op Cathelijne en Olivier. Dankzij jullie kan ik met een gerust hart 
naar mijn werk toe. Ze zijn allebei dol op jullie, en wij ook!
 
Lieve Jos, Robert en Karin, broers en schoonzus. Een goede familieband is goud 
waard. In mooie, maar juist ook in moeilijke tijden. Bedankt daarvoor! 

Lieve Paul, broertje. Ik zou niets liever willen dan dat je er bij zou kunnen zijn vandaag. 
Ik mis je elke dag, maar de herinneringen aan jouw levenslust, vrolijkheid en positi-
visme blijven inspireren. Jij blijft voor altijd in mijn hart! 

Lieve papa en mama. Jullie hebben me altijd alle mogelijkheden gegeven om mijn 
eigen keuzes te maken. Jullie onvoorwaardelijke liefde, steun en vertrouwen hebben 
er voor gezorgd dat ik sta waar ik nu sta. Het leven is niet altijd makkelijk, maar ik be-
wonder jullie kracht en doorzettingsvermogen. ’t Het nog nooit, nog nooit zo donker 
west, of ’t wer altied wel weer licht… 

Lieve Eer, mijn rots in de branding. Bij jou voel ik me veilig, kan ik zijn wie ik ben. Als ik 
het op mijn manier weer eens te druk had met onderzoek of andere werkzaamheden, 
zorgde jij ervoor dat ik oog bleef houden voor de dingen die er echt toe doen. Toch 
kon en kan ik altijd bij jou terecht met mijn problemen en vraagstukken. Als ervarings-
deskundige op onderzoeksgebied, maar zeker ook omdat je eigenlijk overal verstand 
van hebt, help je me altijd weer op weg. Ik hoop dat we samen en met ons fijne gezin 
nog vele mooie momenten zullen beleven. Ik houd ontzettend veel van je!

Lieve Cathelijne en Olivier. Jullie zijn het mooiste dat ons is overkomen! Wij houden 
heel veel van jullie!
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