
 

 

 University of Groningen

Two-stage dental implants inserted in a one-stage procedure
Heijdenrijk, Kees

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2002

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Heijdenrijk, K. (2002). Two-stage dental implants inserted in a one-stage procedure: a prospective
comparative clinical study. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 23-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/eed3e465-b53b-4343-9392-92e7986ba6b1


Dankwoord

157

Dankwoord



158



Na mijn tandartsexamen wilde ik graag kaakchirurg te worden.

Vele studiegenoten deden voorafgaande aan de opleiding nog

een promotie onderzoek. Dat leek mij niets. Tijdens mijn solli-

citatiegesprekken zei ik dan ook  steeds dat ik vastbesloten was

geen onderzoek te doen. Ik wou namelijk klinisch werk doen,

niet de hele dag achter een bureau zitten.

Tot dat ik als projectmedewerker het promotie onderzoek van

collega Rutger Batenburg ging ondersteunen. Ik kreeg er gaan-

deweg steeds meer inzicht in wat “onderzoek doen” inhield en

ik ontdekte warempel ook de aantrekkelijke kanten ervan! En

voordat ik het in de gaten had, deed ik zelf onderzoek. Met veel

plezier!

Dankzij het stimulerende onderzoeksklimaat op de afdeling

Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van

het Academisch Ziekenhuis Groningen heb ik dit promotie

onderzoek kunnen opzetten. 

Zestig patiënten includeren, behandelen en vervolgen en daar-

na de gegevens verwerken was een enorme klus, die ik zonder

de hulp van velen niet had kunnen uitvoeren. Een aantal men-

sen wil ik met name noemen.

Professor de Bont; beste Lambert. Ik was de eerste assistent die

onder jouw hoogleraarschap is begonnen met de opleiding tot

kaakchirurg. Een periode waarin ik veel heb geleerd en waar ik

met veel genoegen op terug kijk. Het stimulerende onderzoeks-

klimaat binnen de afdeling heeft mij enthousiast gemaakt voor

het opzetten van een klinisch onderzoek en heeft mij de moge-

lijkheid geboden dit goed te kunnen uitvoeren. Voor beide

aspecten wil ik je van harte bedanken.

Dr. Raghoebar; beste Gerry.  Direct na mijn tandartsexamen

betrok jij mij actief bij de activiteiten op de afdeling. Met jouw

vakmanschap en opbouwende kritiek stimuleerde je mij enorm

in mijn onderzoek en in mijn werk als kaakchirurg. Daar ben ik

je daar zeer dankbaar voor. Als fotograaf zal ik geen carrière

maken, maar als kaakchirurg hoop ik nog heel lang met jou

samen te werken.    

Dr. Meijer; beste Henny.  Jouw röntgenfoto’s leverde de belang-

rijkste gegevens op voor dit onderzoek. Heel veel dank daar-

voor. Ook wil ik je bedanken voor de vele gezellige onderzoeks-

ochtenden waarin wij heel wat appeltaart naar binnen hebben

gewerkt. Dat er nog maar veel appeltaarten mogen volgen. 

Dr. Stegenga; beste Boudewijn. Jouw statistische en taalkundi-

ge bijdragen aan dit boekje is enorm geweest. Tijdens onze

lange sessies op jouw kamer wist jij mijn ‘wartaal’ op ver-

bluffende wijze in begrijpelijke taal om te zetten. Deze bijeen-

komsten hebben voor mij meer dan  alleen vakinhoudelijke

betekenis gekregen. Met jouw creatieve geest en positieve

instelling heb je mij geholpen een mening over de meest uit-

eenlopende zaken te vormen. Ik hoop dat onze vriendschap nog

lang voortduurt.

Prof. Quirynen. Hartelijk dank dat u zitting heeft willen nemen

in de promotiecommissie en ik ben zeer verheugd dat u bereid

bent op 23 april een voordracht te houden.

Prof. Busscher en Prof. Tuinzing. Veel dank ben ik u verschul-

digd voor de vlotte beoordeling van het manuscript. 159
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Dr. van Winkelhoff en dr. van der Reijden; beste Arie-Jan en

Willy. De samenwerking met jullie en jullie medewerkers verliep

altijd erg soepel. Jullie hebben mij wegwijs gemaakt in de paro-

pathogenen. Ik denk dat door jullie inbreng het onderzoek

uniek is geworden.

Dr. Batenburg; beste Rutger. Ik kan me de avond dat jij me

belde met het verzoek jouw onderzoek te komen ondersteunen

nog goed herinneren. Dit was het begin van een intensieve

samenwerking. Op het moment dat ik begon met de opleiding

was jij oudste assistent. Er kwamen enorm veel dingen op mij

af. Dankzij jouw suggesties ben ik daar goed doorheen geko-

men. Ik heb veel geleerd van jouw bekwaamheid  als onderzoe-

ker en als kaakchirurg. Ik vond het dan ook een voorrecht om

jou op te volgen als staflid in de implantologie.

Dr. Vissink; beste Arjan. Het tempo en de manier waarop jij

structuur in een stuk kan krijgen blijft ongelofelijk. 

Mevrouw Brouwer; beste Inez. Ik wil je heel hartelijk bedanken

voor je enorme inzet om logistiek de patiëntenstroom vlekke-

loos te laten verlopen. Jouw persoonlijke warme interesse in

mensen kwam recht uit je hart. Dat maakt jou tot een bijzonde-

re collega, ik heb dan ook heel prettig met je samengewerkt. Ik

hoop dat we dit de komende jaren kunnen continueren.

Mevrouw Valkema, mevr. Bulk, mevr. Houwing, mevr.

Veenkamp, mevr. Kreeft; Beste Ingrid, Susan, Atie, Ria en

Karien. Mijn onderzoek bracht in de beginfase veel extra werk

voor jullie met zich mee. Heel veel dank voor de manier waarop

jullie dit hebben uitgevoerd en voor de prettige samenwerking

tijdens mijn implantologie periode.

Mevrouw Stokman, mevr. van der Lei, mevr. de Jong, mevr.

Dijkstra, mevr. Schokkenbroek; beste Monique, Hester, Irenke,

Corrie en Ada. Onderzoek op de vrijdagochtend betekende voor

jullie vaak dubbel ingepland staan. Dit hield in dat jullie van de

afdeling radiotherapie of kinderkliniek voor mij extra terug

moesten komen naar de poli. Zou het mogelijk zijn dat er dank-

zij jullie professionele regime zo weinig paropathogenen zijn

gevonden? Heel veel dank voor jullie inzet.

Mevrouw Wolthuis en dhr de Jonge; beste Karin en Harry.

Bedankt voor al jullie hulp.

Dhr. Wietsma; beste Anne. Altijd stond je klaar om een klus uit

te voeren of een oplossing voor een technisch probleem te

bedenken. Als een klus voor jou zelfs te specifiek was, had je

wel een adres waar met dezelfde precisie gewerkt werd. Heel

veel dank voor je toegankelijkheid en prettige samenwerking.

Dhr van Dijk; beste Gerrit. Graag wil ik je bedanken voor het

vakkundig vervaardigen van alle suprastructuren en protheses

bij de onderzoekspatiënten. In Groningen was het prettig met

jou samen te werken. Ik hoop via het Centrum Bijzondere

Tandheelkunde in Leeuwarden nog vele mooie resultaten met

je te boeken.

Alle overige medewerkers van de afdeling Mondziekten,

Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde. Ook al zal ik het 160
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onderzoek de komende jaren continueren en zullen jullie mij

nog geregeld op de afdeling zien rondlopen, toch zie ik mijn

promotie als een afscheid uit Groningen. Ik heb alle jaren met

veel plezier op de afdeling gewerkt. Ik wil jullie dan ook van

harte bedanken voor de goede samenwerking en de gezellig-

heid. 

Jacobien. In tegenstelling tot vroegere tijden ben je nu pas aan

het eind van mijn onderzoek ingezet. Desalniettemin is jouw

bijdrage aan dit boekje zeker zo groot als je bijdrage aan mijn

spreekbeurten ‘Oosterschelde windkracht 10’.  Bedankt dat je

je, op grote afstand, toch zo nauw betrokken voelt bij mijn

werk. Eytan, ook jou wil ik hartelijk danken voor je bijdrage aan

dit proefschrift.  

Tonny en Andy. Waar vind je zulke paranimfen. Eén organisato-

rische talent en één vaktechnisch talent. Hartstikke bedankt.

Pa en Ma. Jullie creëerden de omstandigheden waarin ik me

veilig voelde en me kon ontplooien. De aandacht en zorg die ik

van jullie heb meegekregen hoop ik te kunnen overdragen op

mijn kinderen.

Maaike en Loete. Ik ben trots op jullie.

Corry. Ik hou van je.
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