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Aan de totstandkoming van dit proefschrift hebben veel mensen een
waardevolle bijdrage geleverd. Naast de steun van velen tijdens het onderzoek,
wil ik de volgende personen met name bedanken.

Prof. dr. L.G.M. de Bont, geachte professor, ik ben u zeer erkentelijk voor het
vertrouwen en de vrijheid die u mij gegeven heeft om dit proefschrift tot een
goed einde te brengen.
Prof. dr. B. Stegenga, geachte professor, beste Boudewijn, je gave om iemand op
gang te helpen is bewonderenswaardig. Je kritische en uitdagende vragen hebben
mij niet alleen op wetenschappelijk, maar ook op persoonlijk vlak gevormd.
Bedankt voor de prettige en vruchtbare samenwerking.
Dr. G.M. Raghoebar, beste Gerry, bedankt voor de plezierige samenwerking. Je
hulp bij het faciliteren van veel praktische zaken heb ik zeer gewaardeerd.
De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. J.R. van Horn, prof. dr. V.
Everts en prof. dr. R. Koole dank ik voor het beoordelen van het manuscript.
Dr. J. Lubbers, beste Jaap, vanaf het begin heb ik je leren kennen als een
gedreven en uiterst nauwkeurig wetenschapper. De samenwerking met jou heb
ik als zeer waardevol en plezierig ervaren.
J. Ruben, beste Jan, bedankt voor het vervaardigen van de microradiografie
opnames. Je enthousiasme voor het onderzoek en kritische blik heb ik erg op
prijs gesteld.
Mr. J. Ryaby, dear Jack, thank you for your support during the clinical
experiment and for sharing your extensive knowledge about ultrasound. It was
my pleasure doing business with you.
Dr. T. Bronckers, Dr. I. Zerbo, beste Ton en Ilara, ik ben blij dat ik van jullie
expertise op het gebied van de bothistologie gebruik heb kunnen maken.
Bedankt voor de plezierige samenwerking.
Prof. dr. E. Burger, geachte professor, hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst
en introductie bij de afdeling Orale Cel Biologie te Amsterdam.
Prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans, geachte professor, ik dank u voor het
faciliteren van mijn onderzoek binnen de faculteit Tandheelkunde.
A. Wietsma, beste Anne, bedankt voor je creatieve oplossingen en hulp bij het
voorwerk van de dierexperimenten.
A. Heikamp en K. Bel, beste Alle en Klaas, jullie zorgzaamheid bij het
dierexperimentele werk is onmisbaar geweest. Ik waardeer de samenwerking ten
zeerste en wil jullie daarvoor hartelijk danken.
H. Bartels, A. Nijmeijer, N. Broersma, beste Hans, Arie en Natascha, bedankt
voor jullie hulp bij de dierexperimenten.
E. Ramdin, beste Erik, ik wil je bedanken voor je enthousiasme en hulp met de
röntgenfoto’s aan het begin van mijn onderzoek.
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N.E. Jaeger, K. Wolthuis, G.S. Hansen, H.B. de Jonge, M. Punselie, beste
Nienke, Karin, Gisela, Harry en Maarten. Bedankt voor jullie secretariële en
computertechnische ondersteuning tijdens het onderzoek.
Onderzoekers drs. A. Ramires, drs. A. Hoekema, drs. B. van Minnen, dr. C.
Stellingsma, drs. C.A. Krabbe, drs. G.H.E. Tjakkes, drs. G. Regelink, drs. J.
Pijpe, drs. L. Meijndert, dr. N.M. Timmenga, dr. P.C. van Wilgen, drs. P.F.M.
Gielkens, drs. P.S. van der Hem, dr. P.U. Dijkstra, dr. W.W.I. Kalk, beste Ana,
Aarnoud, Baucke, Kees, Christiaan, Geerten-Has, Gerreke, Justin, Leo, Koos,
Paul, Pepijn, Peter, Pieter en Wouter. Jullie interesse, adviezen en luisterende
oren in de afgelopen 4 jaar heb ik zeer op prijs gesteld.
Drs. A. Hoekema en drs. J. Pijpe, beste Aarnoud en Justin, ik voel mij zeer
vereerd dat jullie de taak van paranimf op jullie hebben willen nemen.
Prof. dr. H.J. Klasen, geachte professor, toen ik student was heeft u mijn
interesse voor wetenschappelijk onderzoek aangewakkerd. Het resultaat ligt nu
voor u. Bedankt voor de wijze lessen en adviezen.

De overige medewerkers van de afdelingen Mondziekten, Kaakchirurgie en
Bijzondere Tandheelkunde, Biomedical Engineering, Orale Celbiologie (ACTA,
Amsterdam), ICT services AZG, het Centraal Dierenlaboratorium en
GrafiMedia wil ik bedanken voor de samenwerking.

Lieve pap en mam, ik ben jullie zeer erkentelijk voor het volle vertrouwen dat
jullie in mij hebben gehad om dit onderzoek tot een goed einde te brengen.

Mijn liefste, jouw steun is onontbeerlijk geweest om dit proefschrift mogelijk te
maken. Bedankt voor alles.

J. Schortinghuis, september 2004
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