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CHAPTER 10

DANKWOORD 
EN CURRICULUM VITAE
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Bij de totstandkoming van dit proefschrift zijn heel veel mensen betrokken geweest. En 
wat gaaf dat het nu eindelijk af is! Ik realiseer me dat het een enorme kans is geweest 
en dat het een samenspel is geweest van vele betrokkenen. Zonder iemand tekort te 
willen doen, wil ik een aantal mensen in het bijzonder bedanken.

Allereerst wil ik alle deelnemers aan de klinische en retrospectieve studie bedanken. 
Zonder proefpersonen geen wetenschap dus bedankt voor jullie bijdrage! Ook nu, na 
afronding van dit proefschrift hoop ik jullie te kunnen blijven volgen en van dienst te 
blijven als zorgverlener.

Prof. dr. M.S. Cune, hooggeleerde eerste promotor, beste Marco. Dank je voor de kans 
die je mij gegeven hebt om onderzoek te doen. Samen formuleerden we de hypothesen 
en bedachten we de opzet. Jouw onuitputtelijke inzet, het plezier dat jij hebt in het 
doen van onderzoek en het schrijven is onevenaarbaar. Je doet het graag, overal en 
altijd. Niets dan lof. Het enige nadeel is dat ik skiën heel leuk ben gaan vinden. 

Prof. dr. H.J.A. Meijer, hooggeleerde tweede promotor, beste Henny. Het was een eer 
om met jou onderzoek te doen, een enorme brok aan kennis en ervaring waar ik vaak 
gebruik van kon maken. Ik heb de gezamenlijke ritten naar Apeldoorn en Drachten 
gewaardeerd, ook daarin ben je onvoorwaardelijk, evenals de uren samen achter de 
computer. Hartelijk dank voor alles.

Prof. dr. G.M. Raghoebar, hooggeleerde derde promotor, beste Gerry. Jij maakt de 
drie-eenheid compleet. Met je uitgebreide onderzoekservaring, ontelbare publicaties 
en je uitstekende reputatie in je vakgebied was je voor mij een bron van informatie 
en inspiratie. Ik wil je bedanken voor het op professionele wijze behandelen van alle 
patiënten uit het klinisch onderzoek en de prettige samenwerking.

Geachte  prof. dr. F. Abbas, prof. dr. D. Wismeijer en prof. dr. E.B. Wolvius, leden van 
de beoordelingscommissie. Bedankt voor de tijd die u heeft genomen heeft om mijn 
proefschrift zorgvuldig te beoordelen.

Geachte dr. L.W.M. van der Sluis, beste Luc, afdelingshoofd van de opleiding 
Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt voor het constructief 
meedenken in de laatste fase van mijn promotie traject om alles in goede banen te 
leiden.

Geachte prof. dr. F. Abbas, beste Frank, ook in je rol als voormalig afdelingshoofd van 
de opleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen wil ik je bedanken voor 
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het mogelijk maken van de start van mijn onderzoek. Ook ben ik je erkentelijk voor de 
prettige samenwerking, je deskundigheid en enthousiasme.

Drs. H.J. Lohr, beste Henri, chef de clinique van de opleiding Tandheelkunde van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt voor je faciliterende houding in de allereerste en  
allerlaatste fase van mijn promotie traject. Fijn om jou weer aan het roer te hebben van 
de patiëntenzorg.  

Dr. T. L. Feenstra, dr. W. Kerdijk, dr. R.H. Schepers, dr. C.M. Speksnijder, beste Talitha, 
Wouter, Rutger en Caroline. Bedankt voor de constructieve manier van samenwerken. 
Het is gebleken dat het bundelen van de krachten leidt tot prachtige resultaten. Dank 
jullie voor jullie inzet en het delen van jullie kennis.

Drs. R. M. B. Brenkman, beste Martijn, roommie. Jij was bereid om alle patiënten van 
mijn klinische studie te behandelen. Het was soms moeilijk om jouw passie voor goede 
zorg te evenaren, mijn patiënten liepen met jou weg. Dank daarvoor en ook voor je 
luisterend oor, erg waardevol.

Beste Gerrit van Dijk en alle medewerkers van het Tandtechnisch Laboratorium Gerrit 
van Dijk. Jullie ben ik veel dank verschuldigd voor de perfecte manier waarop jij en 
jouw medewerkers alle frameprothesen hebben gemaakt. Je bent altijd bereid om mee 
te denken en een stap extra te zetten. Met weemoed denk ik terug aan onze fijne 
samenwerking. 

Dr. F.L. Guljé en dr. J.P.H. Wymenga, beste Felix en Jan Peter, bedankt voor de gastvrije 
ontvangst in respectievelijk praktijk “de Mondhoek” te Apeldoorn en op de Afdeling 
MKA van Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten en voor de mogelijkheid die jullie me 
boden om de gegevens van jullie patiënten in kaart te brengen en te analyseren.

Beste Anne Wietsma en Aswin Beekes, bedankt voor jullie vakkundig meedenken en 
het maken van alle boormallen. Het was fijn om met jullie  te mogen samenwerken.

Beste dames van van de röntgenafdeling van de afdeling Mond-, Kaak-, en 
Aangezichtschirurgie van het UMCG. Ontzettend bedankt voor de bereidwilligheid om 
tijd en energie te steken in mijn onderzoekspatiënten. Het is altijd fijn om even bij jullie 
te ‘buurten’.

Beste dames-assistentes van de implantologie van de afdeling Mond-, Kaak-, en 
Aangezichtschirurgie van het UMCG. Wat zijn en blijven jullie een geweldig geoliede 
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machine, bedankt voor jullie inzet, hulp en stroomlijning van mijn patiëntengroep.

Beste Linda, Linda, Chantal en Esther. Ook jullie ben ik dank verschuldigd voor jullie inzet 
bij planwerk en hand en spandiensten tijdens mijn onderzoek. Jullie zijn topassistentes 
en ik hoop nog lang met jullie te mogen samenwerken.

Lieve Carline en Marieke. Samen werken aan onze onderzoeken op het UMCG en 
op Schiermonnikoog (met dank aan Tatjana), hoe leuk is het om samen met jullie 
onderzoeker te zijn! Dank jullie voor deze topmomenten en ik wens jullie alle succes bij 
de voortzetting en afronding van jullie promotie trajecten. 

Lieve (overige) mede-onderzoekers, Carina, Christiaan, Eric, Elise, Gerdien, Kees, Kirsten, 
Laurens, Marco, Maurits, Yvonne en Ulf. Dank jullie voor alle gezelligheid tijdens onze 
gezamenlijke reizen. Bewonderenswaardig om jullie doorzettingsvermogen te zien. 
Allen veel succes en ik kijk uit naar jullie publicaties en/of promoties.

Beste Alexander, fijn om je kamergenoot te zijn, dank voor de lekkere chocola op 
momenten dat het echt nodig was.

Beste Jamila, Henk, Reinier, Paulien, Anton, Cathy, Maria, Saskia en Caroliene, student-
onderzoekers en -assistenten, bedankt voor jullie hulp en samenwerking. Het heeft tot 
mooie resultaten mogen leiden. Inmiddels zijn jullie allemaal al afgestudeerd en bezig 
met een mooie carrière. Caroliene en Jamila, veel succes met de voortzetting van jullie 
eigen onderzoek.

Beste sectiegenoten Orale Functieleer, (overige) collega’s en assistentes van het Centrum 
voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG. Zonder jullie allemaal bij naam 
te kunnen noemen, dank voor ieder afzonderlijk steentje dat jullie bijgedragen hebben. 
Het is een tumultueuze tijd geweest op ons Centrum, maar het persoonlijke plezier was 
er niet minder om.

Lieve Hubert en Linde, wat fijn dat we jullie troffen in de Marsmanlaan, het voelt alsof 
we jullie al jaren kennen. Linde ik ben je erg dankbaar dat je het ontwerp en de lay-out 
van mijn boekje voor je rekening wilde nemen ondanks alle hectiek. Op nog veel relaxte 
borrels in onze nieuwe huizen!

Lieve wijkkringleden, dank jullie voor jullie interesse en steun die ik voel en ervaar. Fijn 
dat we zoveel kunnen delen, daar ben ik dankbaar voor.
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Lieve Juul, dank je voor je vriendschap, al vanaf de middelbare school, zo vertrouwd. 
Allebei een roeier aan de haak geslagen en allebei drie meiden, hoe mooi is dat!  Zoveel 
om te delen, vaak via de telefoon. Na deze promotie moet het traject Groningen-
Amersfoort maar weer vaker afgelegd worden… Ik kijk er naar uit!

Lieve daaaaames ’95 van G.S.R. Aegir, Annelies, Susan, Carolien en Joséphine. Wat gaaf 
om nog steeds zo met elkaar op te mogen trekken. Jullie zijn stuk voor stuk bijzonder, 
intelligent, sterk en nooit saai. Ik geniet altijd erg van ons samenzijn, dank daarvoor.

Beste meiden van KWGF, beste Mirjam, Sietske, Margreet, Paulien en Esther. Het 
racefietsen met jullie is een enorme uitlaadklep geweest. Ik ben trots op een ieder 
van jullie, mooie, stoere mama’s! Ik hoop dat we tot in lengte van jaren samen op de 
pedalen blijven staan.

Lieve Harm, Marieke, Jan en Maaike. Wat fijn om het leven zo vaak met jullie  te mogen 
vieren. Shoppen, eten, kletsen en opvoeden. Maar ook de serieuze dingen kunnen we 
delen. Dank voor jullie waardevolle vriendschappen.

Lieve familie en vrienden, kaere familie, heel veel dank voor het geduld, een luisterend 
oor, een kop koffie, een kaartje. Jullie zijn me veel waard. Tusinde tak, jeg glaeder mig 
til naeste gang…

Dr. J.W.A. Slot, beste Wim. Jij ging me voor in veel stappen van mijn carrière. Je leerde 
me implanteren en legde me uit dat promoveren heel relaxed en leuk is. Wat hebben 
we al veel gaafs gedaan en het is altijd gezellig en ontspannen met jou. Ontzettend 
bedankt daarvoor en geweldig dat je mijn paranimf bent. Ik kijk uit naar nog veel mooie 
jaren samen werken.

Lieve Margreet. Samen wandelen, fietsen, spinnen, koffie drinken en werken. Elke 
week rond het Paterswoldse meer wandelend bespreken we het leven. Onderzoek, 
gezin, politiek, jeugd en de diepere betekenis van dingen. Je bent een waardevolle 
vriendin van me geworden. Dank voor je support en kritisch denken en super dat je 
mijn paranimf wilt zijn.

Lieve farmor, lieve mamsie. Ik ben zo blij en dankbaar dat je dicht bij ons bent komen 
wonen. Dat dit boekje nu af is, is zeker ook aan jou te danken. Je staat altijd voor ons 
klaar en je vertroetelt je kleinkinderen, onze meiden: daar geniet ik enorm van. Jij was 
en bent echt onmisbaar. Love you!
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Lieve papa. Mijn nieuwsgierigheid en analytisch denkvermogen heb ik van jou. Ik zie 
grote overeenkomsten tussen jou en mij. Dank je voor alles wat je me meegegeven hebt 
en wat ik kon gebruiken om op dit punt te komen. En dat je altijd voor ons klaar staat. 
Ik zie daar een trotse papa!

Lieve mama. Van jou heb ik geleerd om vol te houden (eve deurdoe hé) en oh ja, nog 
zoveel, zoveel meer. Bedankt voor je onvoorwaardelijke steun: oppassen, verhuizen, 
maar ook mentaal. Als jij je spierballen even laat knappen, nou, berg je dan maar! Fijn 
om je Smoeltje te zijn.

Lieve Trees, mijn grote zus. Wat ben ik ongelofelijk blij met jou. Je was altijd mijn 
voorbeeld in onze jonge jaren en nog steeds kan ik veel van je leren. Ik bewonder je 
om je liefde, geduld en je wilskracht. Wat hebben we samen al veel gelachen, gehuild, 
gebeden, gemopperd, gezanikt en gek gedaan. Ik koester die momenten. Dank je zus!

Lieve Roos, twinnie. Een beter idee dan samen met jou op de wereld gezet te zijn 
bestaat niet! Met jou kan ik tranen met tuiten lachen en huilen, alles is goed. Als we 
samen zijn, maken we de meest bijzondere dingen mee. Deze promotie gooide roet in 
de verhuisplannen naar het zuiden, maar onze verbondenheid rijkt veel verder dan een 
paar honderd kilometer. © always! ®

Lieve Sonni, mijn grootste cadeau ooit! Elke dag verwonder ik me erover hoe leuk je 
wel niet bent. Wat heerlijk om mijn leven met jou te delen. Dank je voor al je steun in 
woorden, knuffels en actie. Ik weet dat je heel trots op me bent en voor deze ene keer 
zal ik het aannemen…Maar ik ben ook erg trots op jou. En man, wat kijk ik uit naar 
nog veel meer van jou!

Lieve Elin, Merit en Stine, samen met papa maken jullie mijn leven zó fijn. Het is bijzonder 
om jullie groter te zien groeien. Te zien hoe jullie steeds meer jezelf worden. Als ik aan 
jullie denk komt er vanzelf een gelukkig mama-glimlachje op mijn lippen. Jullie zullen 
nog niet goed begrijpen waarom mama dit boekje heeft gemaakt en waar het over 
gaat. Maar wat zullen we een feestje vieren als de promotie achter de rug is. Ik geniet 
al elke dag van jullie, maar reken maar dat dat er niet minder op zal worden ;-)
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