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Dankwoord
En dan is het einde ineens in zicht… Na zoveel jaar studie en nog eens een heel aantal jaar 

onderzoek heb ik mezelf nog steeds niet aan kunnen leren om dingen niet tot het allerlaatste uit 

te stellen. Een eigenschap die ik waarschijnlijk levenslang mee zal dragen maar waar ik inmiddels 

wel goed mee heb leren functioneren. Misschien dat ik het schrijven van dit dankwoord ook 

wel zo lang heb uitgesteld omdat ik het eigenlijk een ontzettend lastige klus vind, zo niet de 

moeilijkste van het hele boekje. Terwijl de woorden me zo hoog zitten, verlamd het idee iemand 

te vergeten me bij het uitstorten van die vloed van erkentelijkheid. 

Prof. Dr. J.M. ten Cate. Beste Bob, je hebt me door de jaren onderzoek heen ontzettend veel 

geleerd. Ik heb een hoge pet van je op, die ik ook weer graag voor je afneem. Ik zal nooit 

begrijpen hoe jij de meest uiteenlopende functies en werkzaamheden schijnbaar moeiteloos 

weet te combineren. Een kwestie van prioriteiten stellen wellicht maar dan is het wel de kunst 

om een ieder het idee te geven dat hij of zij de hoogste prioriteit heeft. Die kunst bezit je zeer 

zeker. Je had altijd tijd voor me en was overal ter wereld bereid mijn manuscripten te reviseren. 

Ondanks je volhardende pogingen ben je er niet in geslaagd me mijn, naar jou zeggen “wollige 

en haast filosofische” schrijfstijl te ontnemen…maar je hebt me er wel bewust van gemaakt! 

Je hebt me begeleid in de wereld van de wetenschap en kennis laten maken met veel van haar 

facetten. In meerdere of mindere mate heb ik mij met deze wereld weten te vereenzelvigen en 

daar ben ik je erkentelijk voor.

Dr. W.E. van Amerongen. Lieve Evert, bedankt…je weet wel waarom… 

Ongeveer 12 jaar geleden maakte ik kennis met je, als zijnde onze stagebegeleider. Caroline 

en ik waren de eerste pioniers die onderzoek in het buitenland gingen doen. Je corrigeerde 

me hartgrondig omdat ik “u” tegen “jij” zei, het begin van een lange weg samen. Naast de 

wetenschappelijke missie splitste je ons de opdracht in de maag om een foto te maken van 

die ene ultieme “hoop olifantenstront met gele vlinders” en liefst ook een close-up van een 

wrattenzwijn. Wij kwijtten ons goed van onze taak en ik ontdekte dat je zo je eigenaardigheden 

had/hebt… Na Zimbabwe kwam Bandung, Indonesië. Mijn eerste zelfstandige project dat we 

samen gingen opstarten. We maakten er ons onsterfelijk door de polonaise in te zetten op een 

officieel feestje en daarmee was de toon gezet. Het project werd een succes en de contacten 

waardevol. We bleken gewaagd aan elkaar en werden een team. Ananassap deed haar intrede 

en daarmee hadden we een wapen in handen om ongenoegens te uiten. Pas op Bali heb ik, 

op jouw aandringen, die daad bij het woord gevoegd en dat luchtte op na de grote deceptie 

van het gestrande project. De herkansing voor het project, waar ik aanvankelijk nogal sceptisch 

tegenover stond, kwam in Suriname: het mooiste wat je me ooit gegeven hebt en zult kunnen 

geven. Het valt volgens mij niet mee om iemand als ik te begeleiden op een promotietraject. Ik 
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heb een erfelijk bepaalde eigenwijsheid, passeer deadlines om altijd uiteenlopende maar steeds 

weer begrijpelijke redenen, hou hardnekkig vol dat ik het allemaal zelf wel doe, ben wars van 

politiek en neig naar recalcitrantie wanneer er verwacht wordt in de maat te lopen. Kortom, je 

hebt wel wat met me te stellen gehad. Gelukkig heb jij ook een gebruiksaanwijzing en door de 

jaren heen hebben we die van elkaar goed leren lezen. Wat we samen aanpakken krijgt goed 

gevolg en daarom weet ik ook dat het einde van dit promotietraject vast weer het begin van 

wat anders inluidt. De “klik” die wij samen hebben is inmiddels ook op de volgende generatie 

overgeslagen en dat is reden temeer om onze waardevolle vriendschap tot in lengte der dagen 

te koesteren. 

Dr. I.H.A. Aartman. Beste Irene, in beginsel was het de bedoeling dat je me alleen op het 

vlak van de methodologie bij zou staan in dit onderzoek maar het werd veel meer dan dat. Ik 

herinner me de wanhoop die me bekroop als ik bij je vandaan kwam nadat je me weer de nodige 

statistische handgrepen had voorgedaan. Ondanks het feit dat ik ervan overtuigd was dat ik het 

nooit zou kunnen reproduceren heb je me toch geleerd op eigen benen te staan. Je didactische 

vaardigheden schaal ik daardoor ernstig hoog in! Daarnaast was het altijd weer prettig om met 

je van gedachten te wisselen en we schakelden moeiteloos over van serieuze wetenschap naar 

evenzo importante en veelal hartverwarmende alledaagse beslommeringen. Ik hoop dat onze 

paden elkaar nog lange tijd blijven kruisen. 

Dr. J.J. de Soet. Beste Hans, de bloedjes, de bloedjes!!! In Indonesië heb je me brommer leren 

rijden, op het lab heb je me leren pipetteren en me met allerhande andere analyses kennis 

laten maken. Je hebt me “tijdschrift-gericht” leren schrijven, althans je hebt me met de principes 

daarvan kennis laten maken. Vervolgens heb je me in mijn eigenwijze waarde gelaten door mijn 

soms wat minder-wetenschappelijke, prozaïsche schrijfstijl te gedogen. Na thuiskomst van weer 

een lange Suriname reis was het steevast eerst een ritje VU om bij jou die zenuwslopende doos 

met “infectious material” af te leveren die dan net weer ternauwernood de douane gepasseerd 

was. Je hebt een geweldige bijdrage geleverd aan dit onderzoek en hebt vaak je nek uit moeten 

steken omdat het onderzoek aan zoveel onzekerheden en onvoorspelbaarheid onderhavig 

was. Ik ben je daar ontzettend dankbaar voor maar bovenal dank ik je voor de haast vaderlijke 

zorgzaamheid en de oprechte persoonlijke betrokkenheid die je steeds weer aan de dag legde. 

Op deze plaats wil ik ook de afdeling Orale Microbiologie in het algemeen bedanken voor het 

vertrouwen in het project en alle medewerking die ik heb mogen ontvangen. In het bijzonder dank 

ik Malika Dahmaza voor haar geduldige analysewerk en Marja Laine voor haar betrokkenheid en 

suggesties. 

Dr. J.M.B. Wennink. Beste Hanneke, een tandarts blijft natuurlijk in zekere zin een paramedicus. 

In ieder geval stelde ik tijdens mijn eerste bezoek aan jou geen bovenmatige kennis van 

de fysiologische groei van het kind aan de dag. Jij hebt me vol vertrouwen en met een 
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hartverwarmende glimlach aan de hand genomen en me kennis laten maken met een prachtig 

vakgebied: de kindergeneeskunde. Je enthousiasme is, evenals je glimlach, aanstekelijk en ik 

verliet altijd weer licht euforisch het Lucas Ziekenhuis. Ik ben ontzettend dankbaar voor al je 

medewerking, je geduld en je bevlogenheid. Je bent een ontzettend bijzonder mens en ik ben 

dankbaar dat ik je via deze weg wat beter heb mogen leren kennen. 

Denise van Diermen en Gaby Weiss. Jullie stonden aan de wieg van het onderhavige 

onderzoeksprotocol en hebben genoeglijk kostbare tijd geïnvesteerd in het meedenken en 

uitbalanceren van de onderzoeksvraag en methoden.

De Suriname familie… Wat had ik zonder jullie gemoeten? Onze vriendschap is een levendig 

bewijs van het geslaagde project maar toch wil ik ieder van jullie een paar woorden van dank 

zeggen, al weet ik dat ik daarmee op voorhand al tekort schiet. 

Ivo Hamers. Lieve Ivo… “os pap” en dan was ik “os mam”. Voor buitenstaanders misschien 

moeilijk als illusionaire relatie in te beelden maar voor ons zegt het meer dan duizend woorden. 

Je bent tijdens het project een geweldige steun voor me geweest en de ontstane vriendschap 

heeft zich diep geworteld. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van je kennis van Suriname, 

de Surinamers, de Surinaamse tandheelkunde, de Surinaamse keuken en de Surinaamse liefde!! 

Vanaf het eerste uur stond je me bij en mocht ik op je leunen. Je hebt harten gestolen en je 

humor klinkt nog steeds door. De warmte die er tussen ons ontstaan is zal nooit bekoelen omdat 

de herinnering aan die geweldige tijd haar steeds weer opvlamt!

Caroline Pieterse. Lieve Piet, waar moet ik beginnen om jou te bedanken? Het feit dat jij me tot 

5x toe vergezeld hebt “op lokatie” zegt eigenlijk al genoeg. Het onderstreept de waardevolle 

vriendschap die we samen hebben. Op alle fronten heb je me gesteund; eindeloos heb je naar 

me geluisterd, meegedacht en onder de moeilijkste omstandigheden meegewerkt. Dit hele 

project is net zoveel het jouwe als dat het het mijne is; je bent voor mij dan ook mijn Paranimf 

‘pur sang’. Omdat we beiden gelijktijdig uitgerekend zijn zul je me helaas alleen niet op het 

‘moment suprême’ kunnen bijstaan. Twee life-events die zich moeilijk laten combineren. Weet 

echter, lieve Piet, dat jij er voor mij altijd bij bent: niet naast of achter me maar MET me. 

Janneke Roos. Lieve Tante Janneke, drie keer ging je mee naar Suriname. Je bent het toonbeeld 

van flexibiliteit, harmonie en charmante twijfel. Je gaat uitdagingen niet uit de weg en waar jij 

gaat schijnt de zon. Feilloos weet je een gevoel te vangen met je camera en het merendeel van 

de foto’s in dit proefschrift zijn dan ook van jouw hand. What more to say?

Willemijn Oudhof. Lieve Willemijn, je verbindelaar stuurde je die eerste ronde bijzonder “well-

equipped” op reis en daar hebben wij allemaal de vruchten van mogen plukken. Je Amsterdamse 

nuchterheid en humor hebben die prachtige ervaring voor ons allemaal extra kleur gegeven. 

“Mog” mag best met Scrabble, daar zal Slagerij van Campen het mee eens zijn!

Annemie Grobbink. Lieve Mie, onze wannabee diva, je bent op alle fronten een passioneel mens. 

Buitengewoon goed in je vak, intens in je genieten van de wereld om je heen, eigenzinnig waar 
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daar ruimte voor is, analytisch en oprecht. Je Lariam momenten waren hevig maar elke dag met 

jou was “just a perfect day”. 

Michèle Bloem, Barbara Simonis, Marrit van Alsté en Rian Buursen. Hoe fantastisch is het om 

een ervaring als deze te mogen en kunnen delen met je beste vrienden. Ik ben jullie ontzettend 

dankbaar dat je omwille van mijn project, huis en haard verlaat en belangeloos mee het bos 

in gaat om daar vervolgens onder vaak buitengewoon primitieve omstandigheden keihard te 

werken. Rian is als enige niet mee geweest maar ik wil je wel graag met naam noemen omdat 

je jarenlang veel te gave verhalen hebt moeten aanhoren! Bloem, jij hebt onze vriendschap 

als onvoorwaardelijk onderstreept door gehoor te geven aan mijn verzoek om mee te gaan: 4 

dagen VOOR vertrek!!! 

Suzan Poots. Suus, jij hebt m’n “kindje” van me overgenomen. Geen gemakkelijke klus en het 

vereist een behoorlijk avontuurlijke geest om het roer om te gooien zoals jij gedaan hebt. We 

voelden ons allemaal thuis in Suriname maar jij bent degene die er ook daadwerkelijk haar 

thuis van gemaakt heeft. Aanvankelijk voor twee jaar maar die zijn allang voorbij. Het doet 

me ontzettend goed te weten dat door jou de continuïteit van de tandheelkundige zorg in het 

binnenland gegarandeerd blijft. Daarmee was het project voor mij al meer dan geslaagd en het 

geeft het gevoel dat we ook echt iets wezenlijks hebben kunnen bijdragen aan het welzijn van 

de Surinaamse kinderen. 

De Medische Zending. Ralph Akrum, dank voor al je inzet en betrokkenheid. Je was soms 

Nederlander en soms Surinamer voor ons en dat is onze integratie zeer zeker ten goede gekomen. 

Je hebt me geleerd om te vertrouwen op het toeval. De schema’s en planningen die ik je vanuit 

Nederland toestuurde legde je respectvol terzijde maar soms betrapte ik je er toch op dat ze 

wel degelijk ergens circuleerden. Het kwam altijd goed en het paste altijd al vereiste het soms 

toch heel wat organisatie en inventiviteit. Inmiddels zit je weer in Nederland om je in de KNO te 

specialiseren. Een langgekoesterde wens die je met jouw passie voor de geneeskunst zeer zeker 

geweldig zult vervullen. 

Edward van Eer, als directeur van de MZ heb je ons altijd met open armen ontvangen en je 

hebt het belang van de mondgezondheidszorg vanaf het eerste uur erkend. Bedankt voor je 

betrokkenheid en je ondersteuning. Samen met Ralph en al die anderen heb je de MZ familie 

steeds weer volledig weten te motiveren en stimuleren zodat ons overal een warm welkom 

wachtte. 

Iedereen bij naam noemen is welhaast ondoenlijk dus daarom dank ik hierbij de hele organisatie uit 

de grond van mijn hart voor de gastvrijheid, de betrokkenheid en de zeer prettige samenwerking. 

Vanaf het prille begin was er synergie en dat was voor ons een absolute drijvende kracht om het 

project tot een succesvol einde te brengen. 

Op deze plaats wil ik natuurlijk wel in het bijzonder de 6 heren bedanken die ons op elke tocht 

vergezeld hebben en met wie door de jaren heen een onvoorstelbaar hechte en bijzondere 

vriendschap ontstaan is: Franklin Adipi, Arthur Huur, August Amania, Rudolph Zeeman, Jan 
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Mandee en Koos Oeloekanamoe. Vanuit een wederzijds respect hebben we ontzettend veel 

van elkaar geleerd zowel op professioneel als op het cultureel-persoonlijke vlak. Ik heb leren 

organiseren zonder klok en agenda en heb enige tolerantie ten opzichte van de bosspin ontwikkeld. 

Jullie hebben je ontwikkeld tot buitengewoon vaardige tandheelkundige zorgverleners, geleerd 

om brood mee te nemen naar je werk en kennis gemaakt met kabouters en hun dans! Het was 

een geweldige ervaring om dit avontuur met jullie te mogen beleven en om op deze manier 

kennis te mogen maken met jullie warme, gastvrije en innemende cultuur. 

Verder wil ik van de Surinaamse counterpart in het bijzonder bedanken: Haidi Tjon Kon Fat 

voor al haar inzet en hulp bij het verzorgen, bewaren en transporteren van de bloed-en 

speekselmonsters. Wilco Zijlmans en Stephen Vreede, vanaf het begin hebben we een leuk 

contact gehad en jullie hebben een bovenmatige interesse en bereidheid tot ondersteuning aan 

de dag gelegd. Vakinhoudelijk hebben jullie me ter plaatse ook vaak op weg geholpen door het 

geven van bruikbare adviezen en klinische achtergrondinformatie. 

Eigenlijk wil ik hier dan ook mijn oom, Pieter van Tiel, bedanken. Niet alleen heb jij me met Wilco 

en Stephen in contact gebracht, je passie voor de tropengeneeskunde heeft zonder twijfel haar 

weerslag op mij gehad! Je bediende me graag van adviezen betreffende reis- en verblijf op 

locatie en vaccineerde ons adequaat en met zachte hand…

James Ramlal, je was steevast onze gastheer als we in de stad waren. Het was heerlijk om met 

je te filosoferen op de veranda, vroeg in de ochtend met die kakafonie aan vogelgeluiden op 

de achtergrond. Je stelde een grote interesse in ons project aan de dag en was te allen tijde 

bereid om mee te denken en practische oplossingen te verzinnen voor logistieke of andere, door 

lokale omstandigheden ontstane, problemen. Het woord ‘probleem’ komt in jouw vocabulaire 

trouwens niet voor; je leeft vanuit de overtuiging dat alles altijd goed komt maar dat je soms wel 

concessies moet (leren) doen. Het gaf ons altijd weer een gevoel van rust en vertrouwen.

Mijn collegae van de afdeling CEP en die van de sectie Pedodontologie in het bijzonder. Dank 

voor jullie interesse, ondersteuning, ideeën en gezelligheid. Paul Wesselink voor je coulance en 

de wijze waarop jij mij telkens weer, direct of indirect, liet blijken dat je dit onderzoek oprecht 

belangrijk vond. De kritische noten van René Gruythuysen hielden me alert en lieten me af 

en toe even door een andere bril kijken. De bereidwilligheid om mee te denken of te lezen 

en literatuur aan te dragen heb ik zeer geapprecieerd. Anneke Hannema wist altijd weer de 

moed er in te houden met haar stralende optimisme. Maddelon Lenters betitelde me als jullie 

wetenschappelijke hoop in bange dagen… Ik vrees dat ik een dergelijke verantwoording niet 

waar kan maken maar waardeer jullie vertrouwen!! Judith Versloot en Marleen Klaassen als mijn 

“roomies” en als AIO’s onder elkaar was het soms even lekker stoom afblazen, ervaringen delen 

of kleine succesjes vieren. 
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Mijn collegae van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, veel dank voor jullie steun en 

betrokkenheid. Jullie hebben veel consideratie met me moeten hebben omdat ik natuurlijk 

regelmatig lange tijd “in het bos” zat. En dan neem ik ook Piet nog eens mee!!! Vooral Wouter 

Roschar en Peter Makkes hebben ons hiervoor steeds toestemming gegeven en ik heb deze vorm 

van ondersteuning zeer gewaardeerd. De interesse die er door iedereen aan de dag gelegd werd 

was oprecht en voelde als een warme deken. Jennifer van Bochove heeft ons laten delen in zeer 

nuttige Surinaamse achtergrondinformatie, welke steeds weer uitermate goed van pas kwam. 

Ik wil ook heel graag al onze vrienden, naaste kennissen en familie bedanken voor de interesse, 

het begrip en ook vooral het geduld. Ik kon het altijd erg waarderen als jullie vroegen naar 

de status van mijn onderzoek maar ik kon het misschien nog wel meer waarderen als jullie 

er NIET naar vroegen. Rimpelloos hoorden jullie aan hoe ik voor de zoveelste keer op rij mijn 

excuses van een schrijversblok of omgevingsfactoren opsomde als ik zelf op zoek was naar een 

verklaring voor de eeuwigheid die dit onderzoek in beslag nam. Daar waar nodig gaven jullie me 

de ruimte om me te kunnen focussen op mijn ambitie maar evenzo vaak beoordeelden jullie dat 

de INspanning waarschijnlijk beter en efficiënter zou zijn nadat ik eerst de nodige ONTspanning 

zou hebben genoten!!

Mijn ouders. Lieve papa en mama, ondanks het feit dat jullie aanvankelijk misschien wel eens 

vraagtekens hebben geplaatst bij mijn keuze voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, 

hebben jullie me op elk moment onvoorwaardelijk gesteund. Net als papa ben ik primair een 

practicus en er zijn momenten waarop die eigenschap bijt met de, soms aan beperkende regels 

onderhavige, wetenschap. Jullie namen de tijd en rust om je daarin te verdiepen en je in de 

situatie te verplaatsen. Zo konden jullie me steeds weer van het juiste advies bedienen, me die 

broodnodige steun in de rug geven of me gewoon maar weer even die spiegel voorhouden 

waardoor ik me bewust werd en/of bleef van mijn eigen keuzes en de wijsheid en kracht hervond 

om op knelpunten door te zetten. Ik hou van jullie en ben jullie dankbaar voor alle mogelijkheden 

en vrijheid die jullie me blijven geven om mijn wereld op eigen wijze in te kleuren. 

Mijn zussen, lieve Corine en Brigitte. Drie totaal verschillende persoonlijkheden, afkomstig uit 

één en hetzelfde warme nest. Inhoudelijk weten we zeker niet altijd het fijne van elkaars werk 

maar we bezitten de kunst om met ons hart naar elkaar te luisteren. Daardoor respecteren wij 

elkaar diepgrondig en weten we elkaar altijd intuïtief van een juist advies, een confronterende 

reflectie of een verhelderende analyse te voorzien. Veelvuldig voel ik, al dan niet fictief, jullie 

vertrouwde, warme en verzekerde arm om mijn schouders. Twee grote zussen die er altijd voor 

me zijn. Dankjewel, ik hou van jullie!!  

Ome Keesje! Collega! Mede dankzij u heb ik destijds de keuze voor de tandheelkunde gemaakt. 

Dat dit het gevolg zou zijn hadden we geen van beiden kunnen vermoeden. U hebt me altijd 
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op de voet gevolgd en me veelvuldig gevraagd of ongevraagd van advies bediend. Vaak met 

een professionele insteek maar ook heel vaak slechts gestoeld op de bodemloze humor die u 

zo kenmerkt en die ik zo ontzettend in u waardeer. Ik vind het heel bijzonder dat u mij straks 

als paranimf wilt bijstaan en het geeft me een absoluut gevoel van vertrouwen. Ik ben ervan 

overtuigd dat u zich tot in detail in deze rol zult verdiepen en ik heb zo’n vermoeden dat dat ook 

zeker weer tot een hilarische voorpret kan gaan leiden. 

Mijn schoonfamilie. Lieve Lambert en Hermine, Bart, Claire, Anne en Joep. We hadden samen 

afgesproken dat 2008 een goed jaar zou worden… Ik ervaar het als een voorrecht dat ik mij al 

zoveel jaren onderdeel van jullie warme gezin mag beschouwen. Jullie hebben mij, ook ten tijde 

van dit onderzoek steeds van heel nabij gevolgd en in volle overtuiging gesteund. Ik ben jullie 

daar ontzettend dankbaar voor. 

Lieve Jan, deze bevalling was eigenlijk wel de zwaarste tot nog toe mag ik wel stellen!!! Maar 

net als bij die andere twee heb jij onafgebroken aan m’n zij gestaan. Je bent mijn grote steun 

en toeverlaat. “In the beginning there was nothing”…,was je standaard suggestie voor een 

openingszin als mijn pen weer eens stokte op dat oogverblindend witte papier. Jij bezit als geen 

ander de kunst om me op de juiste momenten ruimte te geven of juist aan te lijnen. Je nuchtere 

kijk op dingen hield mij bij de kern. Het onderzoek heeft me op vele plaatsen gebracht en er 

stroomt nu eenmaal avontuurlijk bloed door m’n aderen maar het mooiste van al mijn reizen was 

toch steeds weer het thuiskomen bij jou. Mijn rustpunt en veilige haven, mijn kracht. Jij maakt 

het verschil…toen, nu en straks. 

Ik ben dankbaar voor het feit dat ook jij een “Suriname-ervaring” hebt gehad. Dat maakte dat 

we konden delen en dat is voor het doorlopen van een proces als dit heel belangrijk. 

Volgens mij is er bij ons nooit “nothing” geweest, in ieder geval heb ik met jou en de jongens 

naar mijn smaak juist ALLES in handen om de gelukkigste vrouw van de wereld te zijn en zo voel 

ik me ook. Ik kijk er naar uit om ons levensavontuur samen verder te beleven en het pad naar de 

toekomst met volle teugen in te slaan.

Lieve Haye en Martijn, jullie zijn nog te klein om te beseffen waar mama mee bezig is geweest 

en hoe belangrijk ook jullie aandeel daarin was. De aanblik van jullie open, onschuldige en 

stralende gezichtjes liet en laat me steeds weer de relativiteit inzien van de dagelijkse hectiek 

en werkdruk(te) en daarmee zijn jullie een bron van inspiratie. Jullie zijn in de laatste fase ook 

absoluut de sterkst drijvende kracht geweest om dit boekwerk af te ronden omdat ik voor geen 

goud ook maar iets van jullie zou willen missen. 

Veel liefs, Martine
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