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Dit is het dan, 4 jaar werk in een kaftje. Verder gaan met onderzoek is in Nederland 

niet de meest voor de hand liggende keuze voor een pas afgestudeerde tandarts, 

gezien het feit de meesten de beroepspraktijk in gaan. Nu heb ik afgelopen 4 jaren 

ook parttime gewerkt als tandarts, maar bevond ik mij in de voor mij ideale situatie 

dat ik dat kon combineren met het doen van onderzoek. Uiteraard is de 

onderzoekswereld interessant, maar dragen ook de enthousiasmerende begeleiding 

van en collegiale samenwerking met diverse mensen hun spreekwoordelijke 

steentje bij.  

 

Het begeleidingsteam 

Prof dr Henny C van der Mei, zonder jouw betrokkenheid, immer kritische blik en  

deskundige adviezen was het nooit gelukt.  

Prof dr Frank Abbas, mijn onderzoek was al gevorderd toen jij daarbij werd 

betrokken, maar je was van grote waarde. Door jouw inbreng werd alles overgoten 

met een klinisch sausje. 

Prof dr ir Henk J Busscher, het is wel al eerder gezegd door andere promovendi: 

inspirerend zijn voor jou kenmerkend.  

Dr Chris G van Hoogmoed, bij jou is het allemaal begonnen. Aanvankelijk als 

begeleider bij mijn eindscriptie waarna je mij al snel introduceerde bij Henk en 

Henny, met dit proefschrift als resultaat. Handige adviezen op het lab, het 

beoordelen van manuscripten en het bespreken van onderzoeksbevindingen: je deur 

stond altijd open. 

Ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen inbreng hebben jullie zowel mij als het 

onderzoek in goede banen weten te leiden. Oftewel: bovenstaande opsomming is 

misschien niet omvangrijk en waarschijnlijk incompleet, maar mijn dank is er niet 

minder om.   
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De leescommissie 

Prof dr G.A. van der Weiden, prof dr H.J.A Meijer, prof dr Y. Ren, bedankt voor 

de kritische en professionele beoordeling van het manuscript. 

 

De collega’s 

Volgens Van Dale, het woordenboek, is een collega “iemand die werkt in hetzelfde 

beroep, in hetzelfde bedrijf”. Dat is feitelijk juist, maar jullie waren meer dan dat, 

dus hierbij een nieuwe definitie van een collega “iemand die bijdraagt aan het 

werken en het werken maakt tot een prettige bezigheid”. Dit kan op verschillende 

manieren, zoals: 

- mij wegwijs maken en/of liedjes zingen op het lab (Jelly, Gesinda, Betsy, 

Marja) 

- layouten van het proefschrift (Ina, maar toch vooral ook Willy) 

- being roommate (Lucja (pronounced as “Whoetjsà”) and Guru 

(pronounced as “Guru”)) 

- just “being there” (the whole world of course, but more specifically: Adam, 

Anton, Arina, Brandon, Danielle, Hilde, Isa, Rene). One thing I enjoyed 

very much during the coffee breaks: translating sayings. Some  examples: 

“there comes the monkey out of the sleeve”, and “it’s the truth like a cow” 

- collega-zijn buiten de onderzoekswerkzaamheden, namelijk alle collega’s 

uit de tandartspraktijk. 

 

De vrienden 

Te veel om op te noemen, maar niet te veel om te categoriseren: vrienden om mee 

te reizen, te sporten, koffie/thee/iets anders mee te drinken, vrienden in Groningen, 

vrienden buiten Groningen, studie vrienden, oud huisgenoten, collega-vrienden, en 

natuurlijk de categorie: vrienden voor het leven. Maar om mijn werkzaamheden 

van de afgelopen jaren even voor jullie te vertalen: ik kan nu inderdaad afstuderen 
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(=promoveren), mijn werkstukje (=proefschrift) is klaar, en jullie mogen zelf 

concluderen “wat nu toch de beste tandpasta is”. 

 

De familie 

Ook al willen ze hier liever niet genoemd worden, toch gebeurt het: familie,  

bedankt!  

 

Nihil sine labore. 


