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Wat is het fijn dat mijn proefschrift er nu is! Zonder velen was het mij de afgelopen jaren 
niet gelukt om aan dit project te kunnen werken en het te kunnen voltooien. Graag wil 
ik eenieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van dit proef-
schrift. Hierbij wil ik een aantal personen in het bijzonder noemen. 

Mijn eerste dank gaat uit naar de patiënten die betrokken zijn bij de verschillende on-
derzoeken in dit proefschrift. Bedankt voor het vertrouwen en uw participatie.

Geachte eerste promotor prof. dr. P.U. Dijkstra, beste Pieter. Inmiddels is het al heel wat 
jaren geleden dat ik kennismaakte met jou en deze onderzoekslijn. Wat begon als een 
kennismaking met wetenschappelijk onderzoek resulteerde, mede dankzij jouw ideeën 
en inspanningen, in dit proefschrift. Bedankt voor de goede begeleiding, samenwerking 
en het laagdrempelige, persoonlijke contact.

Geachte tweede promotor prof. dr. J.L.N. Roodenburg, beste professor. Voor een stage 
via de faculteit tandheelkunde heb ik, inmiddels ongeveer 10 jaar geleden, met u en de 
afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) van het Univer-
sitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) kennisgemaakt. Hiermee is mijn interesse 
voor het vak gewekt en deze is niet meer overgegaan. Bedankt voor de ondersteuning 
en de goede begeleiding, zowel binnen het onderzoek als binnen de opleiding. 

Geachte copromotor dr. H. Reintsema, beste Harry. Bedankt voor de goede begeleiding, 
je heldere klinische blik, inzet en motiverende woorden gedurende mijn onderzoek.

Geachte prof. dr. J.H.B. Geertzen, prof. dr. M.A.W. Merkx en prof. dr. F.K.L. Spijkervet, le-
den van de beoordelingscommissie. Bedankt voor de deskundige beoordeling van mijn 
proefschrift.

Geachte prof. dr. F.K.L. Spijkervet, beste Fred, afdelingshoofd en opleider van de MKA-
chirurgie van het UMCG. Bedankt voor de geboden mogelijkheid om mijn opleidingstra-
ject tot MKA-chirurg te combineren met mijn promotieonderzoek. 

Geachte prof. dr. L.G.M. de Bont, beste professor, voormalig afdelingshoofd en opleider 
van de MKA-chirurgie van het UMCG. Bedankt voor de mogelijkheid om te kunnen het 
starten met opleidingstraject tot MKA-chirurg. 

Beste Joyce, Marianne en Phillip, student-onderzoekers. Bedankt voor jullie hulp en sa-
menwerking.

Beste dr. K.P. Schepman en dr. M.J.H. Witjes, beste Kees Pieter en Max, MKA-chirurgen-
oncoloog. Beste mw. Dopheide en mw. Popma, beste Rachel en Madelon, nurse practio-
ners. Beste Angela, Colette, Corriet en Jenny, assistentes. Bedankt voor jullie hulp bij het 
onderzoek, met name voor het verzamelen van de vele, vele metingen op de polikliniek.
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Dr. B. van Minnen, beste Baucke, chef de clinique. Bedankt voor al jouw hulp en inspan-
ningen bij de vele wijzigingen in mijn ingewikkelde opleidingsschema. 

Beste dames van het secretariaat en van de administratie van de afdeling MKA-chirur-
gie. Bedankt voor de ondersteunende werkzaamheden bij mijn onderzoek en opleiding.

Beste stafleden van de afdeling MKA-chirurgie. Bedankt voor het delen van jullie kennis 
en kunde van alle facetten van de MKA-chirurgie en de interesse in mijn onderzoekstra-
ject.

Beste (oud-)aios van de afdeling MKA-chirurgie. Bedankt voor de samenwerking en 
gezelligheid, zonder jullie was het lang zo leuk niet om in opleiding te zijn.

Beste (overige) collega’s van de afdeling MKA-chirurgie van het UMCG. Bedankt voor de 
prettige sfeer en samenwerking die ik vanaf 2010 met jullie ervaar. 

Lieve oud-collega’s Alies en Maaike. Samen de meisjes van de MKA met een goede kop 
koffie aan het begin van de dag. Inmiddels ben ik nog de enige in Groningen en wonen 
we nogal ver uit elkaar, maar gelukkig blijft het contact. Bedankt voor jullie vriendschap.

Lieve teamgenootjes van GHBS. Bedankt voor de ontspanning en gezelligheid op en 
naast het hockeyveld.

Lieve meisjes van JC Coco. Bedankt voor alle drankjes, pasjes, ons jaarlijkse clubweekend 
en vriendschappen. Maar ook bedankt voor het begrip voor het missen van allerlei ge-
zelligheid vanwege drukte door studie en werk. 

Lieve meisjes van Fort Noxx, voorheen HDH. Bedankt voor mijn thuis gedurende mijn 
studententijd, voor de gemaakte vriendschappen en het scala aan idiote, prachtige en 
fijne herinneringen. 

Lieve Florine en Frederieke, naast clubgenootjes zijn we ook huisgenootjes geweest. 
Vanaf het moment dat onze club gevormd is, zijn we maatjes. Bedankt voor jullie be-
trokkenheid en vriendschap.

Lieve Fenne en Ilsalien, samen de drie musketiers. Wat fijn dat we nog steeds met elkaar 
in Groningen zitten. Ik ben nummer twee met een boekje, nummer drie is in de maak. 
Wie had dat gedacht toen we als huisgenootjes vele uren met elkaar doorbrachten. Be-
dankt voor de gezelligheid, steun en jullie vriendschap.

Lieve paranimf Florine, we wonen inmiddels al heel wat jaren in jouw geboortestad en 
we hebben samen al vele leuke avonturen ondernomen. Je eerlijkheid en inzet bij alles 
wat je doet waardeer ik zeer. Nu eerst mijn promotie als volgend avontuur, dan op naar 
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die van jou! Bedankt dat je mijn paranimf wil zijn.
Lieve paranimf Jurrijn, vrijwel tegelijk zijn we met de opleiding gestart. Al snel waren we 
maatjes binnen en buiten de opleiding. Al heb ik je met mijn gekke planning, zoals jezelf 
zegt, wel in de steek gelaten. Bedankt dat je mijn paranimf wil zijn.

Lieve Evert, Joke en Maarten, bedankt voor de liefdevolle opname in jullie gezin. Lieve 
Evert en Joke, bedankt dat jullie er iedere week voor onze kindjes zijn.

Lief zusje Marijke, zolang als ik me kan herinneren ben jij er. Vaak was je in de afgelopen 
jaren ver weg, toch was je altijd dichtbij. Bedankt voor je humor, gezelligheid en luiste-
rend oor. 
Dear Sam, happy to have you in the family.

Lief broertje Jan Johan, met jou is het nooit saai. We bevinden ons meestal in een andere 
levensfase maar recentelijk waren we toch even beiden student. Bedankt voor je gezel-
ligheid en ook zeker voor je gekkigheid.
Lieve Manon, fijn dat je bij ons in de familie gekomen bent.

Lieve papa en mama, zolang als ik me kan herinneren hebben jullie mij gemotiveerd om 
te doen wat denkbaar is. Bedankt voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Lieve 
mama, bedankt dat je er iedere week voor onze kindjes bent.

Liefste Wim, Ellemijn en Philine, met jullie is het leven leuker! Bedankt dat jullie er zijn.
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Curriculum vitae

Jolanda I. Drouven-Kamstra was born in Leeuwarden (May 21st 1986). After completing 
her pre-university education at the Piter Jelles College (Leeuwarden) in 2004, she at-
tended dental school at the University of Groningen. In 2008 she started her research 
at the department of Oral and Maxillofacial Surgery and Rehabilitation of the University 
Medical Center Groningen (UMCG). That same year, she went to the Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center (New York City, USA) for a research and medical internship at 
the Head and Neck Oncology department. In 2010 she obtained her dental degree. In 
the same year, she started an integrated program, combining her residency Oral and 
Maxillofacial Surgery in the UMCG (head: prof. dr. F.K.L. Spijkervet, former head: prof. 
dr. L.G.M. de Bont) with medical school at the University of Groningen. In 2012 she 
obtained an Agiko Stipendium (ZonMw) for her PhD project. In 2016 she obtained her 
medical degree. 
Jolanda is married to Wim Drouven and together they have 2 daughters, Ellemijn (2014) 
and Philine (2016).
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