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Het uitvoeren van een klinisch prospectief onder-

zoek is vergelijkbaar met het lopen van een

marathon. Je hebt veel uithoudingsvermogen

nodig, als je denkt dat je er bijna bent moet je nog

een stukje en de laatste loodjes wegen het zwaarst.  

Vanzelfsprekend ben ik iedereen die de

afgelopen jaren heeft geholpen bij de totstand-

koming van dit proefschrift veel dank ver-

schuldigd. Een aantal mensen wil ik in het bijzon-

der noemen.

Grote dank ben ik verschuldigd aan de patiën-

ten die hebben meegewerkt aan het onderzoek.

Zonder hun bereidwilligheid om vragenlijsten in te

vullen, soms op voor hen zeer moeilijke mo-

menten, en zich te onderwerpen aan de vele klini-

sche inspecties en metingen was dit proefschrift

nooit geschreven.

Prof. Dr. G.M. Raghoebar; hooggeleerde pro-

motor, beste Gerry. Jij was de grote initiator en

stimulator van dit onderzoek. Zonder jouw grote

innemendheid, uitmuntende collegialiteit, hoge

intelligentie, vertrouwen en grote operatieve

vaardigheden was dit onderzoek niet mogelijk

geweest. Ook heb je een scherp oog om te voor-

spellen hoe zaken zich zullen ontwikkelen. Tot slot

vind ik het een grote eer om jouw eerste pro-

movendus te mogen zijn. Veel dank voor je

begeleiding van het onderzoek.

Prof. Dr. J.L.N.Roodenburg; hooggeleerde co-

promotor, beste Jan. Ook jij was vanaf het begin

zeer betrokken bij dit onderzoek, het betrof

immers “jouw” patiënten. Wat ik bijzonder heb

gewaardeerd gedurende de afgelopen jaren waren

onze altijd zeer openhartig gevoerde persoonlijke

gesprekken over het onderzoek maar ook tal van

andere onderwerpen. Veel dank daarvoor en voor

jouw inbreng in de onderzoeksbegeleiding. 

Prof. Dr. A. Vissink; hooggeleerde co-promotor,

beste Arjan. Jouw capaciteiten zijn al vaak

geroemd en wat mij betreft geheel terecht. Nadat

wij samen de co-schappen geneeskunde als duo

hadden doorlopen brak een nieuwe fase aan. Ik als

onderzoeker en jij als begeleider, bovendien een

kamer naast elkaar. Jouw snelheid van corrigeren

is werkelijk ongekend. Als je net blij bent iets af te

hebben, zit het gecorrigeerd en met tal van sug-

gesties al weer in je mail-box. Zeer bedankt voor al

je inspanningen bij het gehele onderzoek.     

Dr. H. Reintsema; zeergeleerde referent, beste

Harry. Met veel genoegen kijk ik terug op onze

samenwerking in de afgelopen jaren waarbij we

alle patiënten uit dit onderzoek hebben onder-

zocht en “gescoord”. Ik heb bewondering voor je

grote geduld en heb veel van je geleerd over

prothetiek op implantaten in bijzondere gevallen.

Veel dank voor al je hulp.   
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Prof. Dr. G. Boering; hooggeleerde professor. U

wil ik graag bedanken voor de wijze waarop u er

voor heeft gezorgd dat ik, na mijn doctoraalexam-

en geneeskunde, kon beginnen met de opleiding

tot kaakchirurg. De dag dat u mij vertelde dat ik

kon beginnen met de opleiding staat in mijn

geheugen gegrift.

Prof. Dr. W. Sterk; hooggeleerde professor.

Graag wil ik u bedanken voor uw bereidwilligheid

om met uw instituut te participeren in het deel van

het onderzoek over de toepassing van preventieve

hyperbare zuurstoftherapie zonder dat daar aan-

vankelijk financiering voor was.

Dr. R.P. van Oort; beste Rob. Ik wil je graag

bedanken voor je bijdrage aan dit onderzoek. Ook

denk ik met veel genoegen terug aan onze geza-

menlijke inspanningen ten behoeve van het

kwaliteitsproject implantologie.

Dr. F.R. Burlage; beste Fred. Veel dank voor al je

hulp, ondanks je eigen onderzoeksinspanningen

en overige drukte, bij de talloze dosimetrie

berekeningen.

Dr. B.F.A.M. van der Laan; beste Bernard.

Hartelijk dank voor de plezierige samenwerking

bij het schrijven van het artikel over de toepassing

van craniofaciale implantaten.

Dr. J. Bouma; zeergeleerde referent, beste Jelte.

Jij hebt me geïntroduceerd in de wereld van de vra-

genlijsten. Zeer veel dank voor al je hulp bij het

verwerken, vaak met spoed, van de grote hoeveel-

heid data. Nooit was weer een verzoek je te veel. 

Prof. Dr. H.J.A. Meijer; beste Henny.  Ik wil je

graag bedanken voor je bereidheid om zitting te

willen nemen in de beoordelingscommissie en de

vlotte en accurate wijze waarop je het manuscript

hebt beoordeeld.

Prof. Dr. J.P.R. van Merkesteijn; beste Richard.

Graag wil ik je bedanken voor de snelle en voort-

varende beoordeling van mijn manuscript. 

Prof. Dr. Dr. H. Schliephake. I would like to

thank you for willingness to participate in the

Ph.D. committee and the accurate way you judged

this thesis. 

Prof. Dr. L.G.M. de Bont; hooggeleerde profes-

sor, beste Lambert. Jij bent begiftigd met een

vooruitziende blik op zaken die ertoe doen. Ik heb

grote bewondering voor de manier waarop jij als

hoofd van de afdeling niet alleen dagelijks leiding

geeft en verantwoordelijk bent voor de opleiding

tot kaakchirurg maar ook mensen daadwerkelijk

de ruimte geeft om zich in alle opzichten te

ontwikkelen. 
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Dr. J.G.A.M de Visscher; beste Jan. Ik wil je

graag bedanken voor je bereidheid om samen te

werken bij de zoektocht naar geschikte patiënten

voor een deel van dit onderzoek.

Dr. R.H.K. Batenburg; beste Baat, vriend en

maat. Wij maken al sinds onze opleidingstijd

samen toekomstplannen die tot nu toe allemaal

zijn gerealiseerd. Ik hoop dat er nog vele mogen

volgen. Een maatschap wordt soms vergeleken

met een huwelijk, dank dat je ook deze dag aan

mijn zijde wilt staan.   

Dr. J. Jansma; beste Johan. Jou wil ik graag

bedanken voor onze onvoorwaardelijke vriend-

schap gedurende vele jaren. Op voorhand wil ik je

ook bedanken voor de steun rond mijn promotie. 

Mw. B. Brongers; beste Bertina. Jij was mijn

grote steun en toeverlaat bij de logistiek rond dit

onderzoek. Ik ben je grote dank verschuldigd voor

het steeds weer tijdig oproepen van alle patiënten,

de empathische begeleiding van de patiënten en

de nauwgezette invoer van de onderzoeks-

gegevens in de computer. Nooit was jou iets

teveel, reuze bedankt. 

Mw. B. Brongers, Mw. K.E. Kreeft-Polman, Mw.

H.H. Kooistra-Veenkamp, Mw. I.J. Valkema; beste

Karien, Ria en Ingrid, dames van de ‘PPC’. Heel

veel dank voor al jullie werk bij het beheren van de

diverse implantaatsystemen, en voor de assisten-

tie bij de spreekuren en op de OK’s.   

Mw. H. Huigen, Mw. E.J.G. van Luijk-Voshaar,

Mw. A. van Oploo-Gyorgyovich, Mw. A. van Oploo-

Talens, Mw. A.K. Prins-Schutter, Mw. Y. Sanders-

Niessen; beste Han, Emmy, Niki, Tiny, Anja en

Yvonne. Bedankt voor de vervaardiging van al die

gestandaardiseerde schuin-laterale opnames. Het

kostte jullie veel tijd en moeite maar de resultaten

waren er naar en ik heb nooit een wanklank ge-

hoord. 

Mw. I. De Jong-Orosz, Mw. H. van der Lei-

Groenewegen, Dr. M.A. Stokman; beste Irènke,

Hester en Monique. Jullie wil ik graag bedanken

voor het bewaken van de peri-implantaire gezond-

heid en het begeleiden van de patiënten tijdens de

radiotherapie. Beide aspecten werden door mij en

de patiënten enorm gewaardeerd.

Dhr. A.K. Wietsma; beste Anne. Ik wil je graag

bedanken voor onze plezierige samenwerking

gedurende vele jaren, ook denk ik met veel genoe-

gen terug aan de talloze cursussen die we hebben

georganiseerd. 

Dhr. G. van Dijk; beste Gerrit. Graag wil ik jou

en je medewerkers bedanken voor de vervaardi-

ging van de suprastructuren en overkapping-

sprotheses voor alle patiënten uit dit onderzoek. 
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Dhr. J. van Stralen; beste Jan. Na ons intensieve

contact van de afgelopen maanden ligt er nu dit

fraai vormgegeven proefschrift. Veel dank voor de

prettige samenwerking. 

Jaap en Gé; lieve ouders. Jullie hebben mij de

gelegenheid geboden mijzelf te ontwikkelen in de

richting die ik zelf koos. Dat deze richting jullie

niet geheel vreemd is zal geen toeval zijn. Naast

deze gezamenlijke interesse zijn er gelukkig nog

veel andere onderwerpen om over te filosoferen.

Bedankt voor jullie grote interesse in alles wat ons

als gezin bezig houdt.  

Annelieke, Laurien en Carlijn; lieve meiden. Wat

een rijkdom om elke dag drie van zulke gezonde

dametjes te zien opgroeien. Papa’s boek is nu

gelukkig klaar.

Gertrud; mijn lieve alles. Zonder jouw onvoor-

waardelijke liefde en steun was de voltooiing van

dit proefschrift niet mogelijk geweest. Heel veel

dank voor alles. Ik hou van je.

Dhr. E.G.C. van Ommen; beste Erik. Veel dank

voor je vaardige hand bij het maken van de diverse

illustraties in dit proefschrift.  

Mw. N.E. Jaeger, Dhr. H.B. de Jonge, Mw. L.

Kempers, Mw. K. Wolthuis; beste Nienke, Lisa,

Harrie en Karin. Jullie wil ik graag bedanken voor

de gezellige secretariële, administratieve en digi-

tale ondersteuning.   

Alle medewerkers van de afdeling Mond-

ziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheel-

kunde van het UMCG. De afronding van dit proef-

schrift zie ik als een afscheid uit Groningen. Ik wil

jullie dan ook van harte danken voor de prettige

samenwerking.  

Dr. J. van der Zwan, Dr. R.H.K. Batenburg; beste

Job en Rutger. Als maten in het Zeeuwse kan ik me

geen betere wensen. Jullie hebben als ervarings-

deskundigen mij alle ruimte geboden dit proef-

schrift te voltooien. Veel dank daarvoor en dat

onze samenwerking en vriendschap nog lang

mogen voortduren.

Medewerkers Kaakchirurgie Zeeland. Jullie wil

ik graag bedanken voor jullie oprechte interesse in

de voortgang van mijn onderzoek de afgelopen

jaren.   
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