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Dankwoord

De inhoud van dit proefschrift is naast ondersteuning van vele cappuccino’s, jazz en klassieke muziek 

vooral tot stand gekomen door de hulp van vele verschillende personen. De tijd is gekomen voor het 

schrijven van het dankwoord. Al typend heb ik geen idee waar en met wie ik moet beginnen. Het is slechts 

een weergave van mijn idee over ieders rol in dit proefschrift. Martin Bril omschreef het treffend: “Geen 

idee is ook een idee. Geen idee is het durven volgen van een enkel woord, een paar noten, een plotselinge 

penseelstreek; geen idee is vertrouwen, en angst. Wat er in je zit, weet je pas als het er uit is.”  Dat dit 

proefschrift er nu uit is, had alleen gekund door ideeën, suggesties, interesse en tijd van een ieder die mijn 

pad gekruist heeft de afgelopen jaren, waarvoor heel veel dank.

Een eerste dank gaat uit naar de patiënten die hebben geparticipeerd in het onderzoek. Dankzij hun tijd en 

bereidwilligheid is de inhoud van dit proefschrift geworden tot wat het is.

Prof. dr. G.M. Raghoebar, hooggeleerde eerste promotor, beste Gerry. Naast een bekwaam chirurg, ben 

je vooral een fijne begeleider. Jouw toegankelijkheid zorgde ervoor dat de lijnen kort bleven. Praktisch 

gerichte oplossingen waren door jou toedoen altijd voor handen. Ik dank je voor de leerzame momenten 

ten tijde van de chirurgie, maar vooral voor je begrip en interesse voor mijn activiteiten buiten het 

onderzoek. Ik heb het persoonlijke contact als zeer plezierig ervaren. Hartelijk dank hiervoor!

Prof. dr. H.J.A. Meijer, hooggeleerde tweede promotor, beste Henny. Van mijn promotores heb ik met jou de 

meeste tijd in auto’s en steden doorgebracht.  Door jouw toedoen weet ik nu waar ik in Mechelen moet zijn 

voor de juiste culinaire plekken. We zijn er ook samen achter gekomen waar je in Mechelen niet moet zijn 

als je na werktijd de nooduitgang neemt en langs het spoor moet lopen om bij het hotel terug te komen. 

Had me toch maar over het hek laten klimmen…Hartelijk dank voor je enthousiasme, organisatorische 

talent, klinische ervaring en vooral het doen van vele CBCT metingen in dit onderzoek.

Prof. dr. A. Vissink, hooggeleerde derde promotor, beste Arjan. Jouw snelheid van werken en vermogen 

om te schakelen zijn haast niet te bevatten. Jouw inzet om altijd het beste uit een manuscript te willen 

halen bleef tot aan het allerlaatste toe 100 procent. Ik ben je hier erkentelijk voor, omdat op deze manier 

een promovendus ook altijd het beste uit zichzelf leert halen. Vooral dank ik je voor je toegankelijkheid en 

plezierige manier van samenwerken. 

Prof. dr. M.S. Cune, prof. dr. G.J. Meijer en prof. dr. E.B. Wolvius, hooggeleerde leden van de 

beoordelingscommissie. Dank voor uw bereidheid om zitting te nemen in de beoordelingscommissie en 

voor de tijd die u hebt genomen om dit manuscript te beoordelen.
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Prof. dr. F.K.L. Spijkervet, geachte professor. Graag dank ik u voor de gelegenheid die u mij heeft 

geboden om mijn promotieonderzoek te kunnen afronden op de afdeling Mondziekten-, Kaak- en 

Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De open en prettige sfeer op de 

afdeling is een stimulans voor het doen en voltooien van onderzoek.

Prof. dr. L.G.M. de Bont, geachte professor. Mijn dank voor de mogelijkheid die u mij heeft gegeven dit 

promotieonderzoek te starten op de afdeling Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Dr. N.A. Bakker, lieve Klaas. Niet genoeg etentjes om publicaties te vieren kunnen uitdrukken hoe 

dankbaar ik je ben voor je steun en kennis, maar vooral voor je vriendschap. De steuntjes in mijn rug die 

je hebt gegeven voor dit proefschrift zijn ontelbaar. Ik heb je leren kennen in 2002 tijdens mijn eerste 

studieweek in Groningen. Wat hebben we leuke dingen ondernomen al die afgelopen jaren. Op de een 

of andere manier maakte je het toch wel vaak spannend en heb ik regelmatig bijzondere situaties met 

je meegemaakt. De afgelopen jaren zijn niet eenvoudig voor je geweest. Ik vind het fijn dat je ook deze 

momenten met mij hebt willen delen, dit maakt voor mij onze vriendschap nog dierbaarder. Ik wens jou 

en je gezin al het geluk van de wereld toe en dank je dat je vandaag mijn paranimf wilt zijn.

Dr. Y.C.M. de Waal, lieve Yvonne. Ook jou ken ik al sinds mijn eerste studieweek in Groningen. Naast een 

geweldige collega ben je vooral een hele fijne en lieve vriendin. Ik ben blij dat we naast cappuccino’s, 

wetenschappelijk onderzoek en congressen e.d. ook vooral andere dingen delen. Onze vriendschap is 

de afgelopen jaren verdiept, door samen vreugdevolle momenten te delen, maar helaas ook verdrietige. 

Ik kijk uit naar nieuwe leuke momenten samen met onze gezinnen. Ik vond het een eer jouw paranimf te 

mogen zijn. Dank je wel dat jij vandaag mijn paranimf wilt zijn.

Mw. E. Wartena, beste Esther. Als ervaren onderzoeksassistente wist jij als geen ander hoe belangrijk 

de logistiek en planning is bij patiënt- gebonden onderzoek. Ik ben je erg dankbaar voor je inzet en 

ondersteuning door je snelle en zorgvuldige handelen. Jouw geheugen is fenomenaal. Aan de hand van 

jouw patiënt omschrijving wist ik altijd exact wie er op de afspraak zou verschijnen. Daarnaast hartelijk 

dank voor de leuke en gezellige samenwerking. 

Mw. M.A. Bezema, mw. H.H. Kooistra-Veenkamp, mw. T.A.P. Schens-Mooi, mw I.J. Valkema, beste 

Ans, Ria, Tally en Ingrid. Hartelijk dank voor jullie ondersteuning bij het behandelen van de 

onderzoekspatiënten en zorgvuldige werk achter de schermen. Dankzij jullie kwamen de patiënten en 

materialen ’s ochtends en ’s middags altijd weer op de juiste plaats terecht.

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

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

Hartelijk dank voor al jullie tijd en het maken van de vele röntgenfoto’s en CBCT’s tijdens jullie drukke 

programma. Een aantal van jullie heb ik zelfs tot aan jullie welverdiende pensioen vele verzoeken 
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voorgelegd. Dank ook voor jullie interesse in mijn onderzoek en het feit dat jullie het belang van de patiënt 

altijd voorop willen stellen. 

Dhr. A.K. Wietsma en dhr. A. Beekes,  beste Anne en Ashwin. Hartelijk dank voor het meedenken voor 

praktische oplossingen omtrent tandtechnische vraagstukken en het vervaardigen van vele boormallen. 

Fijn dat jullie ondanks jullie drukke programma altijd tijd voor mij wilden maken.

Dhr W. Van der Ven en dhr M. van der Veen, beste Menno en Wim. Veel dank voor jullie inzet en die van 

jullie collega’s van het Gronings Tandtechnisch Laboratorium met betrekking tot het tandtechnische 

aspect van dit onderzoek. Er zijn heel wat afdrukken de revue gepasseerd voor (tijdelijke) kronen en 

andere benodigdheden. Jullie flexibiliteit en meedenken om een passende oplossing voor de patiënten 

te bedenken heeft geleid tot grote tevredenheid van de patiënten. Hartelijk dank voor de goede 

samenwerking.

Dhr M.F. de Wit en drs. J. van der Meer, beste Marnix en Joerd. Hartelijk dank voor het meedenken voor 

mogelijkheden omtrent de CBCT’s. Joerd nog een extra dank voor alle heerlijke cappu’s!

Mw. N.E. Geurts-Jaeger, mw. L. Kempers,  mw. A. de Vries, mw. S. Wiersema, dhr H.B. de Jonge en dhr. R.M. 

Rolvink, beste Nienke, Lisa, Angelica, Fieke, Harry en Richard. Bedankt voor jullie secretariële, technische 

en facilitaire ondersteuning. Hartelijk dank voor het meedenken en aandragen van oplossingen als deze 

nodig waren.

Dr. L. den Hartog, beste Laurens. Mede dankzij jouw hulp, werd mijn eerste publicatie een feit. Ik dank je 

voor je hulp en het meedenken omtrent dit onderzoek en voor de gezelligheid tijdens alle congressen. 

C. Boven MSc, dr. F. Guljé , drs. C. Jensen, dhr D. Hentenaar, W. Van Nimwegen MSc, drs. C. Pol, dr. E. 

Santing, drs. U. Schepke, dr. W. Slot, dr. C. Stellingsma, dr. G. Telleman, E. Zuiderveld MSc, beste Carina, 

Felix, Charlotte, Diederik, Wouter, Christiaan, Eric, Ulf, Wim, Cees, Gerdien en Elise. Als implantologie tak 

en mede-onderzoekers, dank ik jullie allen hartelijk voor de interesse in mijn onderzoek en de gezelligheid 

tijdens de EAO congressen. Diederik, nogmaals dank voor alle esthetische metingen in de patiëntgebonden 

onderzoeken! 

Alle mede-onderzoekers en AIO’s van de afdeling Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie en in het 

bijzonder Anne, Ferdinand, Joep, Lukas, Michiel, Nico, Petra, Rodney, Sebastiaan en Willem. Hartelijk dank 

voor jullie belangstelling en leuke contacten rond diverse koffieautomaten en lunchtafels.

De administratie wil ik nog apart bedanken voor alle (telefonische) gesprekken en schriftelijke 

administratie van de vele patiënten. En daarnaast alle niet met name genoemde medewerkers van de 

afdeling Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Hartelijk dank voor de plezierige samenwerking.  
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Alle collega’s van Tandartspraktijk de Reijenburg te Veldhoven. Dank voor jullie interesse en 

belangstelling voor mijn werkzaamheden buiten en op onderzoeksgebied. Ook al reis ik vandaag de dag 

minder vaak af naar het zonnige zuiden, het blijft altijd heel erg leuk om met jullie samen te werken.

Alle collega’s van Buijs Tandartsen te Groningen. Dank voor jullie interesse en ondersteuning bij al mijn 

verzoeknummers voor diverse tandheelkundige werkzaamheden.

Alle collega’s van Dental Clinics Hardegarijp. Heel veel dank dat ik naast mijn promotieonderzoek, hier 

met zoveel plezier kan werken. Elke pauze met jullie is een feest. Pini en alle collega’s, hartelijk dank 

voor jullie interesse, begrip en de mogelijkheden die jullie boden om naast mijn werk, mijn onderzoek te 

kunnen afronden.

Drs. E.W.J. de Boer, dr. D. Berghuis-Rickert en drs. J.M. Ijzerman-Schuurhuis. Lieve Esther, Daniela en 

Marleen. Wat was en is het toch fijn om naast collega’s, ook kamergenoten met jullie te zijn. Naast de up’s 

en down’s  te delen op onderzoeksgebied, ben ik jullie zo dankbaar voor jullie oprechte interesse en hulp 

wanneer nodig. Bovenal geniet ik van de gezellige momenten buiten het onderzoek om. Ik ben blij dat we 

de moeite nemen af te spreken voor een update omtrent niet-gerelateerde onderzoeksonderwerpen. Dat 

houden we erin!

Lieve Eva, dank je wel dat jij al jaren mijn coach bent en mij attendeert op de mooie wereld om ons heen. 

Lieve tandheelkunde vriendinnetjes: Corine, Eefje, Iris, Nicole, Marjan en Marloes.  Dankbaar ben ik dat 

we naast de ervaringen over ons vak, vooral de ervaringen over andere zaken kunnen delen. Ik ben blij 

dat we de tijd nemen om elkaar te blijven zien en op te zoeken, ook al zijn we inmiddels overal na ons 

afstuderen door het land verspreid . 

Lieve vrienden en vriendinnen: o.a Anouk, Charlotte, Danique, Dirk, Evelien, Jianhua, Maurits, Maria, 

Marijke, Melanie en iedereen die weet dat zij tot dit rijtje behoren.  Sommige van jullie ken ik al sinds mijn 

jeugd, andere wat korter. Sommige van jullie zie ik vaak, andere minder frequent en andere vooral tijdens 

de kerstdiners. Toch weet ik dat het bij elk van jullie goed zit en dat als we elkaar zien het leuk en gezellig 

is. Daar ben ik jullie zeer dankbaar voor! 

Lieve “party-nimfen”: Anne-Marie, Jorien, Mirjam en Wietse. Ik ben dankbaar voor de band die ik met 

jullie elk afzonderlijk heb en alles wat ik met jullie deel en al meegemaakt heb. Jullie zijn fantastische 

vrienden. Ik hoop op nog zoveel leuke ervaringen en momenten van samen zijn. Dank jullie wel voor al 

het begrip en steun tijdens mijn afwezigheid op momenten waar ik verstek liet gaan om het afronden van 

mijn proefschrift voor te laten gaan, hoewel ik graag bij jullie had willen zijn. Laten we gauw vele nieuwe 

leuke momenten met elkaar gaan delen!
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Lieve Buijs familie. Lieve Aad & Heleen, dank voor het bijspringen de afgelopen jaren voor Mees als zijn 

moeder weer eens achter de laptop zat. Maar vooral dank voor jullie interesse en betrokkenheid ten allen 

tijde bij ons gezin. Janne & Kaman, Jauke & Minna, jullie zijn de beste schoonbroertjes en zusjes die ik me 

kan wensen. Dank voor al jullie gezelligheid tijdens de Buijs bijeenkomsten.  

Lieve Cathinka, fijn dat je als mijn peettante altijd zo geïnteresseerd in mij bent en dankbaar ben ik voor de 

vele leuke trips die we hebben mogen en zullen ondernemen.  

Lieve zusjes, Margit & Annique. Wat ben ik toch blij met jullie. Ik ben trots op dat een ieder van jullie het 

pad kiest, dat bij haar past. Zo verschillend als we zijn, zo sterk is ook de band tussen ons! Waar jullie ook 

gaan, ik zal er altijd voor jullie zijn en ik weet dat ik ook altijd bij jullie terecht kan.

Lieve mama, nu ik zelf moeder ben, begrijp ik waarom jij altijd zo je uiterste best hebt gedaan voor ons 

alledrie. Al die uurtjes (sprookjes) voorlezen heeft ertoe geleid dat het lezen van al die wetenschappelijke 

artikelen een stuk sneller ging. Daarnaast voel ik me gezegend dat je me zoveel talen, kennis en cultuur 

hebt proberen bij te brengen, waardoor dit heeft geleid to vele verschillende interesses. Ik ben blij dat als 

je op Mees past, hem ook zoveel probeert bij te brengen. Ik hoop op meer tijd samen om dit te kunnen 

blijven delen. 

Lieve papa, naast het plezier voor ons vak, hockey en kunst, delen wij vooral de liefde voor muziek en met 

name de jazz. Aan de vele mooie herinneringen van geweldige concerten, springt vooral de road trip naar 

Montreux en de bezoeken aan het North Sea Jazz eruit.  Daarnaast ook zoveel dank voor het meten van 

alle röntgenfoto’s. Je eerste schreden op wetenschappelijk gebied zijn nu in de literatuur vastgelegd. Het is 

maar goed dat je zoveel geduld hebt, wat overigens al bleek tijdens de opvoeding van je drie dochters. Ik 

ben zo blij dat jij nog steeds fit op het hockeyveld rondloopt en ik jou nu kan komen aanmoedigen in plaats 

van andersom. Dankbaar ben ik voor de aanmoedigingen van jou en mama die ik mijn hele leven heb 

gehad om te doen en te kiezen wat leuk is en goed voelt. 

Lieve Jap, dat ik dit proefschrift heb afgerond, komt mede door jouw onvoorwaardelijke liefde en steun. 

Als geen ander weet jij wat het is om een proefschrift te voltooien. Je bent en blijft de rust zelve als mijn 

impulsiviteit weer eens met me aan de haal gaat. Toch weet jij altijd de balans in ons gezin te bewaren 

en af en toe de juiste koerswijziging door te voeren. Ook al werken we beiden heel hard, ik ben blij dat 

we proberen te genieten van wat er op ons pad komt, de vele mooie reizen en de leuke dingen die we 

ondernemen, maar vooral van onze kleine Mees. De toekomst is ons allen onbekend, toch verheug ik me 

op mijn toekomst met jou en ons gezin. Dank je wel voor je liefde, jouw eerlijkheid en oprechtheid. Ik hou 

van je!

Lieve Mees, mama is zo blij en gelukkig met jou. De afgelopen jaren heb ik ontwikkelingen op allerlei 

gebieden mogen meemaken, maar jij bent de grootste ontwikkeling en verrijking van mijn leven. Van jouw 

komst heb ik misschien wel het meeste geleerd, waarvoor ik je heel erg dankbaar ben. Vanaf nu gaan we 

nog meer plezier maken en samen spelen, joepie!
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