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Het proefschrift is klaar! De afgelopen jaren heb ik samen met vele anderen gewerkt aan de 

onderzoeken die beschreven zijn in dit proefschrift. Graag zou ik van de gelegenheid gebruik 

willen maken om iedereen te bedanken die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van dit 

proefschrift. Een aantal daarvan wil ik hier graag bij name noemen.

In	de	eerste	plaats	wil	ik	alle	patiënten	bedanken	die	hebben	meegewerkt	aan	dit	onderzoek.

Prof. dr. H.J.A. Meijer, prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. A. Vissink, hooggeleerde promotores, 

beste	Henny,	Gerry	en	Arjan.	Onder	 jullie	begeleiding	ben	 ik	begonnen	aan	dit	proefschrift.	

Het	werd	me	al	snel	duidelijk	dat	 jullie	samen	een	heel	efficiënt	team	vormen	op	het	gebied	

van wetenschappelijk onderzoek en het begeleiden ervan. Gedegen onderzoek doen is een 

belangrijk onderdeel van jullie werk, waar jullie hoge prioriteit aan geven. Ik heb veel respect 

voor de hoeveelheid werk die jullie verzetten en de tijd die daar mee gemoeid gaat, alsmede 

jullie actuele kennis omtrent dit vakgebied. Ik vond de zeer vlotte beoordeling van mijn 

manuscripten met doeltreffende en accurate feedback vanuit drie verschillende invalshoeken 

altijd erg indrukwekkend en heel leerzaam. 

Prof. dr. H.J.A. Meijer, hooggeleerde	 promotor,	 beste	 Henny.	 Vanaf	 dag	 één	 ben	 je	 als	

promotor nauw betrokken geweest bij het onderzoek. Ik heb dat ervaren als een zeer prettige 

samenwerking.	Naast	de	vele	patiënten	die	je	voor	het	onderzoek	hebt	behandeld,	heb	je	me	

begeleid bij het schrijven en opzetten van de verschillende onderzoeken. De manier waarop 

je	 mijn	 dilemma’s	 met	 betrekking	 tot	 het	 onderzoek	 altijd	 wist	 te	 relativeren	 waren	 erg	

verhelderend.	Ook	na	de	geboorte	van	Femke	was	je	altijd	bereid	om	mee	te	denken	en	mee	te	

helpen. Ik denk niet dat het op Femke veel indruk heeft gemaakt dat ze tijdens het wekelijks 

overleg bij de professor op schoot mocht zitten, maar ik heb het erg gewaardeerd dat je tijd kon 

vrijmaken om langs te komen. Bedankt hiervoor. Je blijft natuurlijk van harte welkom voor een 

kop	koffie	(mét	koffiemelk	en	mét	koek).

Prof. dr. G.M. Raghoebar, hooggeleerde	promotor,	beste	Gerry.	Samen	met	Henny	waren	jullie	de	

bedenkers van de opzet van dit proefschrift. Het was zeer interessant en leerzaam om in jouw 

keuken	mee	te	mogen	kijken	tijdens	de	behandeling	van	de	onderzoekspatiënten.	Bovendien	
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wist je, vanuit je chirurgische expertise en wetenschappelijke ervaring, duidelijk aan te geven 

welke informatie relevant of juist totaal niet van klinische waarde was voor een manuscript. 

Daarnaast nam je altijd even de tijd om te vragen hoe het verder thuis allemaal ging. Bedankt 

voor je belangstelling, tijd en inzet.

Prof. dr. A. Vissink, hooggeleerde promotor, beste Arjan. Jouw bijdrage aan dit onderzoek is 

eveneens van grote waarde voor mij geweest. Het was altijd erg prettig om een manuscript 

aan je voor te leggen en al snel retour te krijgen met relevante inhoudelijke opmerkingen 

en tekstuele correcties. Daarnaast sluit ik me aan bij de dankwoorden die in de vele andere 

proefschriften tot jou zijn gericht. De snelheid waarmee je een manuscript corrigeert is dan 

ook echt ongelofelijk. Bedankt voor je interesse, je hulp en inzichten bij de verschillende 

manuscripten.

Prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. N.H.J. Creugers en prof. dr. C.M. Ten Bruggekate, hooggeleerde leden 

van de beoordelingscommissie. Ik wil u graag bedanken voor de bereidheid om zitting te nemen 

in de beoordelingscommissie en voor de vlotte beoordeling van het manuscript. 

Prof. dr. L.G.M. de Bont, geachte professor de Bont. Graag wil ik u bedanken voor de gelegenheid 

die ik heb gekregen om op part time basis op de afdeling kaakchirurgie onderzoek te kunnen 

doen. Ik heb de afdeling als een zeer prettige werkomgeving ervaren.

Drs. I. Bouma, lieve Ilse. Ik vind het nog steeds geweldig dat we de plannen, waarover we aan het 

einde van onze studie tandheelkunde vaak brainstormden onder het genot van een glaasje wijn, 

ook echt tot uitvoering hebben gebracht. Het resultaat; een prachtige eigen tandartspraktijk. 

Een praktijk waarin we onze gezamenlijke ideeën met betrekking tot de tandheelkunde kunnen 

doorvoeren. Ik vind het mooi om te zien hoe we elkaar aanvullen of in ieder geval hoe jij mij 

aanvult. Ik ben blij dat we op deze manier samen mogen werken en hoop dat nog lang te kunnen 

doen. Daarnaast waardeer ik je vriendschap enorm. Ik hoop dan ook dat we nu weer meer tijd 

hebben om buiten de praktijk af te spreken om ouderwets lekker bij te kletsen. Bedankt dat je 

me de ruimte hebt gegeven om mijn proefschrift af te ronden en dat je mijn paranimf wilt zijn. 
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Drs. L. den Hartog, beste Laurens. In september 2004 gingen we bijna gelijktijdig van start 

met ons onderzoek naar implantaten in de esthetische zone. Jij met je onderzoek over 

enkeltandsvervanging en ik met mijn onderzoek over dubbeltandsvervanging. Als collega 

onderzoekers kregen we vaak te maken met dezelfde problemen en vraagstukken met betrekking 

tot	het	onderzoek.	Het	was	fijn	om	deze	met	een	medeonderzoeker	‘in	crime’	te	kunnen	delen	

en op te lossen. Daarnaast hebben de vele discussies die we hebben gevoerd zeker bijgedragen 

aan	het	eindresultaat	van	de	studies	over	dubbeltandsvervanging	in	de	esthetische	zone.	Ook	

de congresbezoeken werden wat luchtiger en gezelliger als we ze samen konden bezoeken. Las 

Vegas zal ik niet snel meer vergeten. Jij, heel veel succes nog met het afronden van je eigen 

proefschrift! Bedankt dat je mijn paranimf wilt zijn.

Mw. E. Wartena, beste	Esther.	Op	woensdagochtend	kon	ik	gewoon	het	intake	kamertje	van	OK3	

binnen	komen	lopen	en	meteen	de	eerste	patiënt	binnen	roepen.	Alles	stond	altijd	klaar	voor	

gebruik.	Ook	als	 je	afwezig	was,	stond	het	karretje	met	de	onderzoeksdozen	en	voorbereide	

vragenlijsten al klaar, geweldig! Bedankt voor de accurate wijze waarop je mij de planning en 

logistiek	met	betrekking	tot	de	onderzoekspatiënten	uit	handen	hebt	genomen.	

Dr. C. Stellingsma, beste	 Kees.	 Jij	 was	 vooral	 nauw	 betrokken	 bij	 de	 onderzoeken	 over	 de	

dubbeltandsvervanging in de esthetische zone. Ik heb onze discussies over de problematiek 

met betrekking tot de dubbeltandsvervanging altijd ervaren als een zeer nuttige bijdrage aan 

het	proefschrift.	Daarnaast	wil	ik	je	bedanken	voor	de	esthetische	beoordeling	van	de	foto’s	van	

de	eindresultaten	van	mijn	onderzoekspatiënten.	

Drs. M.H.M. de Jong, beste Marjolein. Bedankt voor de prettige samenwerking met betrekking 

tot de onderzoeken over de effecten van implantaten onder een overkappingsprothese op de 

resortpie van de zijdelingse delen in de onderkaak. Het was een aangename bijkomstigheid dat 

je	je	onderzoek	in	Londen	uitvoerde;	bedankt	voor	de	mooie	citytour.

Drs. H.J. Santing, drs. G. Telleman, beste Erik en Gerdien. Jullie waren de eerstvolgende 

onderzoekers binnen de onderzoekslijn van de implantologie, waardoor we als snel veel met 

elkaar te maken kregen. Erik, ontzettend bedankt dat je altijd bereid was te helpen of mijn taken 
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waar te nemen tijdens mijn afwezigheid. Lieve Gerdien, samen hebben we heel wat cursussen 

en congressen bezocht. Ik vond het altijd erg gezellig om samen jou als enige twee dames met 

de	mannen	van	de	implantalogie	op	stap	te	gaan.	Ook	de	koffiepauzes	op	de	woensdagochtend	

waren	altijd	erg	‘nuttig’	en	vooral	heel	gezellig.	Die	zal	ik	zeker	missen.	

Dhr.	 A.K.	Wietsma,	beste Anne. Vooral in het begin van de studie heb ik vaak bij je in het 

techniekkamertje	 gestaan	 met	 de	 vraag	 of	 er	 nog	 patiënten	 (modellen)	 voor	 me	 waren.	

Eigenlijk wist je altijd tijd voor me vrij maken. Bedankt voor het maken en ontwerpen van de 

eerste richtplaatjes, de richtarmatuur op de fotocamera, het boren van de boorgaten in de vele 

boorsjablonen,	het	meedenken	over	lastige	set-ups	van	patiënten	en	je	belangstelling.

Mw.	M.A.	Bezema,	mw.	B.	Brongers,	mw.	H.H.	Kooistra-Veenkamp,	mw.	I.J.	Valkema,	beste Ans, 

Bertina, Ria, en Ingrid. Bedankt voor jullie ondersteuning met betrekking tot de behandeling en 

planning	van	de	patiënten	van	het	dubbeltandsonderzoek	op	OK2.

Dhr. G. van Dijk, beste Gerrit. Graag wil ik je bedanken voor de prettige samenwerking en dat 

je mee wilde denken over de tandtechnische protocollen van het onderzoek. Bedankt dat de 

richtplaatjes en alle kronen op de implantaten binnen mijn onderzoek in jouw tandtechnisch 

laboratorium konden worden vervaardigd.

Mw.	 L.M.E.	 Kamstra-Dooper,	mw.	 E.J.G.	 van	 Luijk-Voshaar,	mw.	 A.	 van	Oploo-Talens,	mw.	 A.	

Prins-Schutter,	mw.	 Y.	 Sanders-Niessen,	 beste	 Liliane,	 Emmy,	 Tiny,	 Anja	 en	 Yvonne.	 Op	 de	

woensdagochtend kwam ik regelmatig tijdens jullie toch al drukke programma langs met het 

verzoek	om	een	röntgenfoto	te	maken	van	mijn	één	van	mijn	onderzoekspatiënten.	Vaak	mocht	

ik dan wel even tussendoor. Bedankt voor jullie medewerking en belangstelling.

Mw. T.Schens, beste	Tally.	Bedankt	voor	het	verzamelen	van	alle	OPG’s	van	de	patiënten	van	de	

edentate onderzoeken.

Mw.	A.	Dijkstra,	mw.	M.	Hof,	drs.	Y.J.Kleinbergen,	mw.	H.	Koelstra,	mw.	T.	van	der	Meijde,	drs.	

W.	Schulte,	mw.	M.	Smeding,	mw.	K.	van	der	Veen	–	van	der	Iest,	beste Andrika, Marijke, Jurrijn, 
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Hennie,	Tessa,	Willemijn,	Miriam	en	Karin.	Dank	voor	jullie	belangstelling	in	de	voortgang	van	

mijn onderzoek, maar vooral ook voor de ondersteuning in de praktijk. Ik denk dan aan het 

meedenken in de logistiek en de ordening en het alvast verwerken van de ietwat uit de hand 

gelopen	‘taakjes’	lijst	tijdens	een	nogal	hectisch	verlopen	jaar.

Dhr. J. de Vries, beste Joop. Graag wil ik je bedanken voor het schrijven van de software waarmee 

de	 metingen	 op	 de	 digitale	 orthopantomogrammen	 en	 op	 de	 tandfoto’s	 konden	 worden	

uitgevoerd. Met het computerprogramma werd het mogelijk om de metingen te digitaliseren 

en eventuele berekeningen met enkele muisklikken uit te voeren. Ik heb op die manier heel wat 

tijd kunnen besparen, bedankt daarvoor. 

Mw.	N.E.	Jaeger,	mw.	L.	Kempers,	mw.	K.	Woltuis,	dhr.	H.B.	de	Jonge,	beste	Nienke,	Lisa,	Karin	

en	Harry.	Bedankt	voor	 jullie	ondersteuning	op	secretarieel	en	 ICT	vlak.	Maar	natuurlijk	ook	

bedankt voor de gezellige momenten en jullie belangstelling.

Drs. P.M. Meiners, drs. S.A.H.J. de Visscher, beste	Petra	en	Sebastiaan.	Op	de	valreep	werden	

we nog even bij elkaar in één kamer geplaatst. Bedankt voor de gezellige momenten en jullie 

belangstelling. En Petra, samen met Femke bewonderen we jouw schilderkunsten elke dag. Zij 

(en	ik	ook)	vindt	jouw	schilderijtjes	geweldig.	Bedankt!

Alle medeonderzoekers wil ik bedanken voor de belangstelling die jullie in mij hebben getoond 

en de vele gezellige momenten. Ik wil iedereen die het boekje nog niet af heeft heel veel succes 

wensen met de afronding van jullie proefschrift.

Alle overige medewerkers van de afdeling wil ik bedanken voor de collegiale samenwerking en 

de steun die ik hiervan heb ondervonden.

Leave	 Hieke,	 Janny	 en	 Bauke	 Durk,	 myn	 grutte	 sussen	 en	 lytse	 broerke.	 Ik waardeer onze 

familieband enorm. Bedankt voor jullie belangstelling, jullie begrip voor mijn altijd drukke 

bestaan, jullie geduld met mijn ietwat vergeetachtige persoonlijkheid en jullie onvoorwaardelijke 

steun. 
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Leave heit en mem, wat ben ik er trots op dat jullie mijn heit en mem zijn. Ik vind het ontzettend 

fijn	dat	we	zo’n	goede	band	hebben	en	alles	met	elkaar	kunnen	delen.	Jullie	zijn	heel	belangrijk	

voor mij. Bedankt dat jullie ons als kinderen de mogelijkheid en de vrijheid hebben gegeven om, 

allemaal op ons eigen manier, te groeien tot de personen die we nu zijn. Ik hoop dat jullie straks 

meer tijd hebben om van elkaar, de kinderen en de kleinkinderen en natuurlijk ook van Skip en 

‘de	Vrijheid’	te	kunnen	genieten.	

Femke, wat ben jij een geweldig leaf bliid famke! Jouw komst en mijn gevoel voor jou is met geen 

pen te beschrijven, ongelofelijk. 

Leave Pieter, wat zal jij ook uitkijken naar de dag na 30 juni! Dan kunnen we eindelijk een hele 

hectische tijd afsluiten en hebben we hopelijk weer meer tijd voor elkaar. Bedankt voor al je 

geduld en alle hulp en steun die je me tijdens het onderzoek hebt gegeven. Het is geweldig om 

samen met jou te zijn, daar hoop ik nog heel lang van te mogen genieten! 




