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Dankwoord

Prof. dr. A. Vissink, hooggeleerde eerste promotor, beste Arjan. In 2012 maakte je 
me meteen duidelijk dat je niet in je eentje wetenschappelijk onderzoek kan doen, 
het gaat om teamwork. Je hebt me bij de hand genomen en me laten zien waar het 
volgens jou om draait in de wetenschap. Ondanks mijn 25 jaar lange ervaring in de 
tandheelkunde heb je me een nieuwe wereld laten ontdekken. Het was soms heel 
moeilijk op koers te blijven en dingen opnieuw te moeten doen. Maar uiteindelijk 
wist je me er altijd van te overtuigen dat de inhoud er sterker van werd. Alle lof voor 
je begeleiding met dit proefschrift als resultaat. Arjan bedankt.

Prof. dr. H.J.A. Meijer, hooggeleerde promotor, beste Henny. De afgelopen jaren ben 
jij voor mij, binnen dit promotie traject, de figuurlijke paal in de branding geweest. 
Een vast punt altijd klaar om af te meren, gepokt en gemazeld door een zee aan 
wetenschappelijke kennis en ervaring, nuchter en observationeel. Nooit nadrukkelijk 
op de voorgrond, maar heel belangrijk op cruciale momenten. Ik heb veel waardering 
voor de manier waarop jij mij de ruimte hebt gegeven mezelf wetenschappelijk te 
ontwikkelen, maar wel de koers in de gaten gehouden hebt. Je bent voor mij een 
voorbeeld van uitmuntend leiderschap. Henny, dankjewel. 

Prof. dr. G.M. Raghoebar, hooggeleerde promotor, beste Gerry. We kennen elkaar 
ruim 25 jaar. Tijdens mijn opleiding tot tandarts heb je me al besmet met het 
implantologievirus. Na mijn opleiding als tandarts heb ik zelfs van jou geleerd om 
zelfstandig te kunnen implanteren. Toch heb ik ervoor gekozen me toe te leggen op 
de prothetische aspecten van jouw vak. Ik vind het bijzonder om te zien hoe we de 
afgelopen 5 jaar de implantologie vanuit het geriatrische perspectief samen hebben 
verkend. Ik heb gezien dat jij je visie in de implantologie voor ouderen hebt laten 
evolueren. Gerry, dank daarvoor, het is voor mij een bijzondere tijd geweest.

Dr. A. Visser, weledelzeergeleerde copromotor, beste Anita. Dat ik hier sta om dit 
proefschrift te verdedigen is feitelijk een idee van jou. Dat het zoveel voeten in aarde 
zou hebben, heb je er vooraf niet bij verteld. We hebben de afgelopen jaren veel 
projecten samen uitgevoerd, zowel binnen de wetenschap als in de verpleeghuizen, 
maar vooral ook op het gebied van scholing. We zijn het hele land doorgereisd 
om onze visie en ambitie te ‘verkopen’. We hebben in het UMCG ondermeer een 
prachtige masterclass gerodontologie opgezet vanuit de gedachte dat iedere 
tandarts kennis moet hebben van de oudere patiënt. Zonder jouw inzet, kennis en 
netwerk had ik hier niet gestaan. Anita, dank je wel daarvoor.

Prof. dr. N.H.J. Creugers, Prof. dr. C. de Putter en Prof. dr. F.R. Rozema, hooggeleerde 
leden van de beoordelingscommissie. Ik wil u bedanken voor de bereidheid om 
zitting te nemen in de beoordelingscommissie en voor de tijd die u hebt genomen 
voor de beoordeling van het manuscript.
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Prof. dr. F.K.L. Spijkervet, beste Fred. Zonder jouw instemming, en de instemming 
van de leden van het dagelijks bestuur, had ik geen onderzoek kunnen doen op 
de voor mij oude en vertrouwde afdeling ‘Mondheelkunde’. De ruimte en het 
vertrouwen die ik kreeg om het onderzoek uit te voeren, en dat ik op naam van de 
MKA van het UMCG mijn kennis met anderen mocht delen in het hele land, voelt als 
een warme douche voor mij als medewerker op jouw afdeling. Bedankt.

Prof. dr. L.G.M. de Bont, beste Lambert. Ook zonder jouw toestemming was dit 
onderzoek er niet gekomen. Ik herinner mij het gesprek op de kamer van mijn 
copromotor, waar je zomaar even langskwam en zeer kritische vragen stelde over 
mijn intenties. We kenden elkaar nauwelijks en na een kleine tien minuten was het 
ijs gebroken. We spraken nog een half uur door over geriatrie en andere bijzondere 
zorggroepen. Snel daarna kregen we je fiat om een geriatrische onderzoekslijn 
op te mogen zetten binnen de afdeling. Je ging met pensioen, maar je hebt ons 
geriatrisch dossier met warmte overgedragen aan jouw opvolger. Dank daarvoor.

Prof. dr. D.F. Swaab, beste Dick. Het is mij een groot genoegen dat je op mijn 
promotie komt opponeren. Ik herinner mij één van onze eerste nascholingsavonden 
in het UMCG. De werktitel was ‚‘drie tinten grijs’, waarin we jou hadden uitgenodigd 
om als neurobioloog over jouw immense hersenonderzoek te komen vertellen. Je 
was terughoudend, en vroeg je van tevoren af: wat kan ik als arts en neurobioloog 
tandartsen nou vertellen? Toch ben je gekomen, en na die avond was je oprecht 
geïnteresseerd geraakt in ons vak. We hebben de afgelopen jaren regelmatig 
contact gehouden. Dank voor je interesse in onze onderzoeksprojecten en je komst 
naar Groningen vandaag. 

Dr. L.L. Peters, beste Lillian, Bedankt voor jouw hulp bij de statistische vraagstukken 
en je enorme kennis rondom de GFI en kwetsbaarheid. Zonder jouw inbreng 
hadden we niet tot de inzichten kunnen komen die we nu hebben beschreven in 
meerdere hoofdstukken van dit proefschrift, bedankt.

Dr. K. Wynia en Drs S.L.W. Spoorenberg, beste Klaske en Sophie. Mondzorg voor 
ouderen was voor jullie onbekend terrein. Na een paar gesprekken begon de 
synergie te komen en hebben we een prachtig project kunnen doen binnen jullie 
‘Samen Oud’ project. Het heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven en ik koester 
de wens om het onderzoek nog verder uit te mogen bouwen met jullie hulp. Dank 
daarvoor, tevens wil ik alle medewerkers binnen Samen Oud die meegewerkt 
hebben aan de mondzorgvragenlijst hartelijk bedanken. 

Dr. J. Tams, beste Jan. De geriatrische samenwerking tussen de MKA en het CTM 
verliep eigenlijk altijd via jou. We hebben veel gebrainstormd over de geriatrische 
tandheelkunde, studentenonderwijs en onze masterclass, waardoor ik oprecht zeg 
dat ik je erg waardeer in wat je doet voor ons vak. Dank voor je interesse in ons 
onderzoek zowel als collega, maar zeker ook op het persoonlijke vlak.
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Ik wil de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis bedanken voor de beurs 
die ik heb mogen ontvangen om dit onderzoek te mogen uitvoeren. Deze toelage 
heeft ervoor gezorgd dat er onderzoekers zijn ingehuurd met kennis op het gebied 
van kwetsbaarheid en voor de ingewikkelde statistiek. De basis is ermee gelegd 
dat er naar alle waarschijnlijkheid ook vervolgstudies gaan komen in het vakgebied 
gerodontologie vanuit het MKA geriatrische team in het UMCG in samenwerking 
met het CTM. 

Alle collegae van Mondzorgcentrum Winschoten, beste Yvonne, Arthur, Erik, 
Roelof, Maurits, Anita, Wais (uit het oog…), Laurens, Krista, Saskia, Monique, 
Moniek, Marloes, Marja, Kim, Indra, Ilona, Jolanda, Hinriëtta, Hester, Henriëtte, 
Dian, Chan, Catlyn, Alie en Alienke. De afgelopen jaren waren tropenjaren voor 
mij. Jullie hebben het voor mij mogelijk gemaakt dat ik deze promotiestudie heb 
kunnen doen. Als ik niet met een gerust hart de praktijk had kunnen achterlaten op 
de vele dagen dat ik afwezig ben geweest was het me niet gelukt. Dank daarvoor. 

Beste maten, Arthur en Yvonne, de samenwerking in onze maatschap is 
vanzelfsprekend goed. Geen negatieve oordelen wanneer ik weer eens onderweg 
was. Ondanks deze promotie zijn we ook als praktijk enorm gegroeid op het 
gebied van praktijkorganisatie, zorgaanbod en kwaliteit in de afgelopen jaren. Dit 
is gerealiseerd vanuit de ambitie om mondzorg op een hoger niveau te brengen 
en het resultaat van de gezamenlijke inspanning van het hele team. Ik bedank jullie 
voor alle steun die ik van jullie heb gehad om mijn doel binnen de geriatrie te 
mogen realiseren.  

Mw. S. de Vries, beste Saar. Het maken van je promotieboekje is toch wel een hele 
klus heb ik ervaren. Mijn complimenten hoe jij me professioneel hebt ondersteund 
met het realiseren hiervan. Daarvoor wil ik je ook achterin het boekje bedanken.

Lieve Peggy, Emma en Thomas. De afgelopen jaren zijn erg intensief geweest. 
Toch heb jij, Peggy, altijd voor mij klaargestaan en heb je mij veel werk uit handen 
genomen. Het runnen van een grote praktijk, gecombineerd met het werk in de 
verpleeghuizen en dan ook nog promoveren, is namelijk een onmogelijke opdracht 
in je eentje. Dat het zoveel impact zou hebben op mijn leven, had ik vooraf niet 
kunnen bedenken. Met name de aandacht en de publiciteit die is ontstaan in de 
mondzorg rondom ouderen heeft het nog zwaarder onder druk gezet. Wanneer 
je nu naar de finish loopt, is het tijd voor bezinning. De energie die ik elders heb 
gebruikt, heb ik thuis niet kunnen gebruiken. Ik zal ervoor zorgen dat het de komende 
periode rustiger gaat worden en dat ik er weer voor jullie zal zijn. Tenslotte ben ik 
er trots op, en vind ik het heel bijzonder dat ik vandaag word bijgestaan door mijn 
‘eigen’ paranimfen. 

Thomas, Emma en Peggy, dank jullie wel en ik hou van jullie.




