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Afrika en reizen, maar ook de liefde voor het vak. De mooiste herinneringen bewaar 
ik aan de jaren dat wij samen met Daniela een kamer deelden en bergen werk heb-
ben verzet. Liters cappuccino, koffie, thee en bergen broodjes zijn er door gegaan. 
Bedankt voor je vriendschap en gezelligheid in al die jaren en bedankt dat je mijn 
paranimf wilt zijn.

Dr. D. Berghuis-Rickert, lieve Daniela. Vanaf dag 1 al kamergenoten in het UMCG 
en we kenden elkaar ook al van de studie Tandheelkunde. Er ontstond al snel een 
goede vriendschap, mede omdat we veel dezelfde eigenschappen hebben, denk 
ik. Alweer een aantal jaren geleden had ik de eer jouw paranimf te mogen zijn. De 
snelheid waarin je promoveerde geeft al aan dat jij heel goed weet wat je wilt in je 
leven en goed kunt organiseren. Samen met jou zag ik het dan ook wel zitten een 
praktijk over te nemen, maar dat liep helaas, o.a. door de afstand Haren-Zwolle, 
op niets uit. Jij hebt kort daarna de daad bij het woord gevoegd en hebt nu een 
prachtige praktijk in Haren samen met Maaike Voorintholt. Ook al is het ‘zakelijk’ 
met ons anders gelopen, de vriendschap houden we zeker in stand, o.a. door de 
ex-aquarium etentjes met Kirsten. Bedankt voor je vriendschap en bedankt dat je 
mijn paranimf wilt zijn. 

Prof. dr. L.G.M. de Bont, geachte professor. Mijn dank voor de mogelijkheid, die u 
mij als voormalig afdelingshoofd heeft geboden, dit promotieonderzoek te starten 
op de afdeling Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie). Sa-
men hebben we mijn scriptie-onderzoek over de Groningen TMJ-prothese gepubli-
ceerd, waarvoor dank.

Prof. dr. J.L.N. Roodenburg, geachte professor. Met name in de beginfase heeft u 
meegedacht en meegeholpen bij de vormgeving van het onderzoek. Hartelijk dank 
voor uw interesse in de vorderingen en voor de adviezen.

Prof. dr. J.A. Langendijk, geachte professor. Wij hebben elkaar slechts enkele keren 
in levende lijve gezien of ontmoet, maar voor uw heldere en kritische opmerkingen 
bij de diverse versies van mijn artikelen ben ik u zeer dankbaar.

Prof. dr. A.J. van Winkelhoff, beste Arie-Jan. Ook al was het wel eens lastig om 
elkaar te treffen, toch heb je mij dikwijls geholpen om de hoofdlijnen weer helder 
te krijgen. Bedankt voor de mini-colleges orale microbiologie en bedankt voor de 
prettige samenwerking.

Dr. M.J.H. Witjes, beste Max. Als expert op het gebied van botafwijkingen heb je 
me geholpen de patiënten met osteoradionecrose te beoordelen. Maar ook met 
alle andere vragen over hoofd-hals oncologie en het onderzoek kon ik bij je te-
recht. Ik wil je bedanken voor het prettige contact.

Dankwoord

Na jaren onderzoek doen, is het moment aangebroken om het dankwoord van mijn 
proefschrift te gaan schrijven. Allereerst wil ik alle patiënten bedanken die bereid 
zijn geweest om deel te nemen aan mijn onderzoek. Ook al kan ik het heel goed 
begrijpen als mensen een keer geen zin zouden hebben in al mijn vragen, ‘geprik’ in 
het tandvlees en ‘gespuug’ in potjes, toch waren velen steeds weer bereid het on-
derzoek te ondergaan. Zonder hun medewerking was er geen proefschrift geweest.

Prof. dr. F.K.L. Spijkervet, hooggeleerde eerste promotor, beste Fred. In 2008 zijn 
we in contact gekomen omdat ik een onderwerp zocht voor mijn scriptie Tandheel-
kunde. Daarna kreeg ik de mogelijkheid om als onderzoeker verder te gaan onder 
begeleiding van jou en Arjan. Het was fijn dat jullie me zo vrij lieten in de uitvoering 
van het onderzoek en dat ik kon aankloppen wanneer nodig. Jij bood altijd oplos-
singen, gaf helder commentaar en gaf mij het gevoel dat je achter me stond en dat 
ik het goed deed, ook als ik daar zelf aan twijfelde. Aan de MASCC/ISOO congres-
sen in New York, Miami en Kopenhagen bewaar ik mooie herinneringen. Jouw be-
geleiding, maar zeker ook het persoonlijke contact, heb ik als zeer prettig ervaren. 

Prof. dr. A. Vissink, hooggeleerde tweede promotor, beste Arjan. Al snel ontdekte ik 
dat bij jou alles super snel gaat. De manier waarop je praat, maar ook de snelheid 
waarmee je werkt en je e-mail beantwoord. Dezelfde dag (of nacht) weer retour 
is meer regel dan uitzondering. Dit was echt fantastisch, zeker in de afrondings-
fase van mijn manuscript. Jouw kennis op het gebied van onderzoek, maar ook 
inhoudelijk, was van onschatbare waarde. Bedankt voor je toegankelijkheid en fijne 
begeleiding. 

Dr. M.A. Stokman, zeergeleerde copromotor, beste Monique. Vanaf dag 1 ben jij mijn 
vraagbaak geweest. Altijd bereid tot hulp en ondersteuning. Ik heb enorm veel ge-
leerd van jouw ervaring met onderzoek en statistiek. Onder het genot van ‘lekkere’ 
koffie (Nespresso, veel beter dan het slappe aftreksel van koffie uit de automaten) 
hebben we samen aan diverse studies gewerkt. We gingen zelfs op huisbezoek bij 
patiënten om aan onze monsters te komen. Bedankt voor de fijne samenwerking en 
de gezelligheid. Dankzij jou en Fred weet ik nu hoe lekker kreeftensoep is, vooral als 
je dat op een terras eet in Miami. Ik zal je missen.

Hooggeleerde leden van de beoordelingscommissie, Prof. dr. G.A. Huls en Prof. dr. 
F.R. Rozema. Dank voor de tijd die u hebt genomen om mijn proefschrift te beoor-
delen. Dear Prof. dr. J.B. Epstein, thank you for the time you took and the effort you 
made to review my thesis in a constructive manner.

Dr. K.W. Slagter, lieve Kirsten. Ik heb me altijd verwonderd over jouw vele talenten. 
Multi-tasken kreeg door jou een nieuwe dimensie. We delen de liefde voor Zuid-
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ontwikkelde ‘PISA-score’ later nog zo goed van pas zou komen bij mijn onder-
zoek op de hematologie-afdeling. Bedankt voor de PISA-score, je hulp en het 
prettige contact.

Mw. J.C. Baldi-Ekelhoff, mw. W. Van der Goot-Roggen, mw. H. Groenewegen, mw. 
S.F. Oort, dhr. S.A. Loomans, mw. C. Zegger en Mw. I.M. Olm. Beste mondhygië-
nisten, lieve Judith, Wendy, Hester, Sitske, Steven, Carla en Ingrid. Zonder jullie 
had ik nooit zoveel patiënten kunnen includeren en zoveel data kunnen verzame-
len. Waar mij dat zelf niet lukte, sprongen jullie bij, hoewel dat met jullie werkdruk 
zeker niet vanzelfsprekend was. Ontzettend bedankt voor jullie inzet en de leuke 
samenwerking. 

Mw. L. Kempers, mw. N.E. Geurts-Jaeger, mw. A. de Vries, mw. S. Wiersema en 
dhr. H.B. de jonge. Beste Lisa, Nienke, Angelika, Fieke en Harrie. Bedankt voor 
jullie secretariële, technische en facilitaire ondersteuning bij het onderzoek en de 
gezellige momenten. Lisa, jou wil ik in het bijzonder bedanken voor je onmisbare 
hulp bij van alles en nog wat. 

Beste CBT-tandartsen, lieve Hilde, Anke, Ewa, Willem, Harry, Cees, Anita, Nathalie 
en Hennie. Ik merkte al snel wat een bijzondere club mensen jullie zijn. Van begin 
af aan was ik altijd welkom om mee te kijken of vragen te stellen om zo de gang 
van zaken rondom de hoofd-hals oncologie patiënten te leren kennen. De CBT-
besprekingen heb ik altijd met veel plezier bijgewoond en ik heb veel van jullie 
geleerd. Jullie hebben ook regelmatig meegedacht over de vormgeving van het 
onderzoek en dit is heel waardevol geweest. Bedankt daarvoor.

De zorgadministratie en in het bijzonder Miranda Been wil ik bedanken voor het 
verzamelen van de statussen voor mijn retrospectieve studie en alle administratie 
met betrekking tot afspraken van de onderzoekspatiënten.

De dames van de Röntgen wil ik bedanken voor het maken van al die OPG’s en 
tandfilms.

De stafleden, AIOS, assistentes en alle andere medewerkers van de afdeling 
MKA-chirurgie wil ik bedanken voor de interesse in het onderzoek en de prettige 
werksfeer.

Dhr. R.M. Rolvink, beste Richard. Bedankt dat je altijd weer mijn aanstelling rond 
wist te krijgen.

De medewerkers van het Laboratorium voor Orale Microbiologie wil ik bedanken 
voor de analyse van de vele monsters. In het bijzonder wil ik Patrick Rurenga-Gard 
bedanken voor zijn rol als contactpersoon voor mijn studie. Het (hoofdzakelijk 

Prof. dr. P.U. Dijkstra, beste Pieter. Dank voor je hulp en tijd bij het opzetten van 
onderzoek en het schrijven van artikelen. Je hulp bij mijn statistiek-vraagstukken 
heb ik het meest gewaardeerd want door jouw enthousiaste uitleg was ik in staat 
zelf de statistische testen uit te voeren, zodat ik er toch nog een klein beetje van 
ben gaan begrijpen. Je had ook altijd aandacht voor de mens achter de onder-
zoeker en dat maakte onze afspraken ook prettig. Jouw liefde voor afwassen met 
de hand deel ik niet, maar de gedachte erachter wel.

Dr. H. Reintsema, beste Harry. Door het onderzoek kwam ik nauw in contact met 
jou en je collega’s van het CBT. De prettige werksfeer, waar jij een grote rol in 
speelt, zorgde ervoor dat ik me al snel onderdeel van jullie club voelde. We heb-
ben regelmatig contact gehad tijdens het opzetten van het onderzoek, maar ook 
in latere fases vaak even bijgepraat. Je hebt me geholpen bij een aantal artikelen 
waar jouw heldere opmerkingen zeer waardevol waren. Hartelijk dank voor de 
samenwerking.

Dr. L.F.R. Span, beste Bart. Samen met jou hebben we het onderzoek op de voor 
mij onbekende afdeling Hematologie op poten gezet. Ondanks jouw drukke pro-
gramma lukte het altijd wel elkaar op de donderdagochtend te treffen als dat no-
dig was. Jij hielp me de hiaten in mijn medische kennis aan te vullen, waar nodig, 
om het onderzoek te kunnen verrichten. Ook bij het schrijven van het artikel was 
jouw kennis en kunde van grote waarde, omdat je duidelijk met een andere bril 
naar het stuk keek dan ‘wij’ van de MKA-chirurgie dat deden. Dank voor je hulp 
en de prettige samenwerking.

Mw. C. Heerlijn, lieve Colette. In de laatste fase van mijn onderzoek kreeg jij tijd 
om mij te helpen met het invoeren van de vele resultaten in mijn database. Dit 
zorgde ervoor dat ik me kon focussen op het zien van de patiënten en het schrij-
ven van artikelen. Ik was daar ontzettend blij mee. Het bleek ook buitengewoon 
handig dat jij de patiënten kende en je bedacht steeds meer taken die je op je 
kon nemen. Zo ontpopte jij je tot een heuse onderzoeksassistent en heb je me 
veel werk uit handen genomen, zodat het proefschrift precies vier weken voor 
mijn uitgerekende datum van de geboorte van Sem af is gekomen. Gezellig was 
het zeker ook. Heerlijk om reisverhalen uit te wisselen en te dromen over de vol-
gende vakantie. Bedankt voor alles, laiverd.

Beste (oud-)collega-onderzoekers, en in het bijzonder Kirsten, Daniela en Es-
ther. Bedankt voor de fijne tijd op de 3e verdieping. In de flex-kamer, door ons 
gedoopt tot het ‘aquarium’, hebben velerlei onderwerpen, zeker niet altijd onder-
zoeks-gerelateerd, de revue gepasseerd onder het genot van een goede kop kof-
fie of cappuccino. Het was prachtig om lief en leed met jullie te delen. 
Dr. W. Nesse, beste Willem. Een aantal keren hadden we in de beginfase contact 
om even te brainstormen over mijn onderzoek. Niet wetende dat de door jou 
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Lieve vrienden en vriendinnen. Sommige van jullie ken ik al heel lang en anderen 
korter. Vanuit Heerde, van de Noordgouw, van Tandheelkunde of op een andere 
manier leren kennen. Bedankt voor jullie interesse, steun en begrip. Jullie wisten 
altijd feilloos wanneer ik geen zin had om over het onderzoek te praten (als het 
even niet zo lekker liep of tegen zat) en hadden altijd een luisterend oor als ik er 
wel wat over kwijt wilde. Bedankt voor de afleiding en ontspanning tijdens de vele 
etentjes, spelletjes, pubquizen, borrels, weekendjes weg, concerten, koffie-breaks, 
sauna-dagjes etc. etc. Het lijkt me heerlijk om nog heel veel nieuwe herinneringen 
met jullie te mogen maken. 

Mijn schoonfamilie, Cor en Hennie, Esther en Stefan, Isa en Tycho. Het is zo’n goe-
de beslissing geweest om af te zakken naar Zwolle omdat we elkaar nu weer veel 
vaker zien. Jullie staan altijd voor ons klaar en niks is te gek. Bedankt voor alle ge-
zellige momenten die in de afgelopen jaren de nodige afleiding van het onderzoek 
gaven. Het is super leuk om te zien hoe blij jullie zijn met Sem.

Mijn ouders, lieve papa en mama. Sinds kort ook de trotse opa en oma van Sem. 
Het is zo bijzonder om te zien wat dat kleine mannetje met jullie doet. Ik hoop dat 
we nog heel lang samen van hem mogen genieten. Dankzij jullie liefdevolle opvoe-
ding en de kansen die ik heb gekregen, ligt hier nu dit boekje. Ook al heb ik met 
eigen ogen gezien dat het helaas niet vanzelfsprekend is dat een kind opgroeit in 
een liefdevolle en kansrijke omgeving, pas nu ik zelf moeder ben, begrijp ik hoe 
belangrijk dit is. Papa, sorry dat ik zo vaak ben verhuisd in al die jaren. Ik beloof 
dat we nu voorlopig blijven zitten waar we zitten. Mama, nu ik zelf een gezin heb 
zie ik pas wat jij al die jaren voor ons hebt gedaan en nog doet. Ik houd van jullie.

Mijn zusjes, lieve Dorien en Judith. Ik ben trots op hoe jullie je eigen weg zijn ge-
gaan. Ook al lijken we heel verschillend, diep van binnen zijn we dat denk ik niet. 
Ik houd ontzettend veel van jullie en ben blij dat we zo’n leuk contact hebben, ook 
met Jeroen, Ruben, Gerjohn en Sem erbij. Op naar nog heel veel zussendagen, 
etentjes en gezellige momenten. 

Lieve Gerjohn. Wat ben ik blij met jou. We vullen elkaar zo goed aan en hebben het 
zo mooi samen. Ik kan me het leven niet voorstellen zonder jou. Ik vind bij jou altijd 
een luisterend oor. Ook als het met mijn onderzoek tegenzat, gaf jij me weer de 
energie om door te gaan. Jij liet me inzien wanneer het tijd was om voor mezelf op 
te komen en wanneer ik beter mijn mond kon houden. Als bij mij emoties een rol 
gaan spelen, blijf jij de rust zelve. Zonder jou was het nooit gelukt dit proefschrift 
te voltooien. Nu ik jou zie met onze kleine lieve Sem ben ik alleen nog maar meer 
van je gaan houden. Ik hoop dat we samen nog heel veel mooie reizen gaan maken 
nu ik daar eindelijk weer de tijd voor heb!  
 
Lieve Sem. Mijn kleine mooie mannetje. Mama houdt heel veel van jou.

e-mail)contact dat we hadden ging altijd buitengewoon vlot en ik kon met alle 
vragen bij je terecht. Dank ook voor je database met kweekresultaten, die mij een 
hoop werk heeft gescheeld. 

De medewerkers van de afdeling Medische Microbiologie wil ik bedanken voor de 
analyse van de keel- en bloedkweken. Kasper Wilting wil ik in het bijzonder bedan-
ken voor zijn hulp bij de beschrijving van de microbiologische analyse voor een 
publicatie en het beantwoorden van diverse vragen.

Mw. Y. van der Iest-Mannes en mw. M. van der Weg. Beste Yvonne en Machteld. 
Bedankt voor jullie hulp om mij wegwijs te maken op de voor mij onbekende afde-
ling Hematologie. Vooral bedankt voor het verzamelen van de grote hoeveelheden 
patiëntenstatussen en het melden van jullie nieuwe patiënten die eventueel geïn-
cludeerd konden worden.

Dr. H.P. Bijl, beste Henk. Bedankt voor het leuke en laagdrempelige contact dat tot 
stand kwam nadat Anke Korfage ons benaderd had. Samen hebben we een work-
shop gegeven over het focusonderzoek en bestralingsvelden op het CBT-congres. 
Dit werd zo’n succes dat we het nog eens mochten herhalen op het ISMR-congres. 
Hier kijk ik met veel plezier op terug. 

Dhr. Charles Frink. Bedankt voor het reviseren van de artikelen. Jouw taalkundige, 
inhoudelijke en methodologische opmerkingen hebben mijn artikelen geoptima-
liseerd en bijgedragen aan de publicatie ervan in goede wetenschappelijke tijd-
schriften. 

Dr. H.P. Van der Laan en mw. H.J.C. van der Laan-Boomsma, beste Hans-Paul en 
Harriëtte. Bedankt voor het aanleveren van de bestralingsgegevens voor de retro-
spectieve studie. Harriëtte, bedankt voor het intekenen van de vele CT-scans om 
zo de dosis op een specifiek gedeelte van de kaak te weten te komen. 

De medewerkers van de CMB, in het bijzonder Sjoukje van der Werf, wil ik bedan-
ken voor hun ondersteuning bij de literatuursearch ten behoeve van de review. 

Alle collega’s van Mondzorg Drenthe te Beilen. Heel veel dank dat ik, naast mijn 
promotieonderzoek, met zoveel plezier met jullie mocht werken. Bedankt voor jul-
lie interesse, begrip en steun. Het was fijn om naast het onderzoek, wat bij tijden 
voor de nodige frustraties en stress zorgde, een prettige goed georganiseerde 
werkplek te hebben met zulke lieve collega’s. 

Alle collega’s van Heeldemond te Zwolle. Hartelijk dank voor jullie interesse, be-
grip en de mogelijkheden die jullie boden om naast mijn onderzoek bij jullie te 
kunnen werken.




