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Dankwoord
Voor het voltooien van dit proefschrift ben ik velen dank
verschuldigd. Ik had dit onderzoek niet kunnen doen zonder de steun,
inbreng en liefde van velen. Ik wil hierbij in het bijzonder een aantal
met name noemen, zonder anderen tekort te willen doen.
Prof. dr. F. Lobbezoo. Beste Frank, ik ben jou in het bijzonder
dankbaar voor alle kansen die je voor mij hebt gecreëerd in mijn
academische carrière. Ik kan mij onze eerste ontmoeting tijdens
mijn 4e jaars-stage nog goed herinneren. Vanaf het begin heb jij mij
enthousiast weten te maken voor de wetenschap. Ik heb immers
onder jouw supervisie de groei doorgemaakt van student-assistent
naar aio tot en met “jouw baas zijn in de kliniek”. Ik waardeer jouw
nauwgezette manier van werken (tot in de komma’s en de punten),
jouw probleemoplossend vermogen en gevoel voor humor. Ik hoop
dat wij nog vele jaren onze prettige samenwerking kunnen voorzetten
in de Orale Kinesiologie!

Dr. HL. Hamburger. Beste Hans, ik wil je hierbij bedanken
voor jouw bereidheid om het onderzoek binnen jouw team te
laten plaatsvinden. Zonder jouw positieve inbreng en steun was
dit onderzoek niet mogelijk geweest. Ik hoop dat wij de unieke
samenwerking tussen ACTA en het Slotervaartziekenhuis nog vele
jaren kunnen voortzetten!
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Prof. dr. ir. M. Naeije. Beste Chiel, ik ben jou in het bijzonder
dankbaar voor jouw begeleiding gedurende de afgelopen jaren in
het voltooien van dit proefschrift. Je hebt mij geleerd dat ik vooral
bondig, logisch en kritisch moet redeneren (“er wordt immers al
genoeg onzin geschreven”). Ik moest in het begin even wennen aan
jouw snurkgeluiden tijdens het voorlezen van mijn manuscripten
(om duidelijk te maken dat het vreselijk saai was), maar daarmee
heb jij mij wel geleerd om onze bevindingen en de interpretaties
daarvan spannend op te schrijven. Ik vond het bovendien erg prettig
dat ik altijd bij jou, als een soort vaderfiguur, langs kon komen voor
advies. Ik ben vereerd dat ik nog net voor jouw pensioen onder jouw
supervisie heb mogen promoveren!

Prof. dr. H. van Beek, Prof. dr. J. de Lange, Dr. M. Marklund, Prof.
dr. B. Stegenga en Prof. dr. M.A.J. van Waas. Ik ben u allen dankbaar
dat u de tijd hebt gevonden om het manuscript te beoordelen en te
opponeren.
Lieve patiënten, ik had dit onderzoek nooit kunnen uitvoeren
zonder jullie enthousiasme en bereidwilligheid om aan het onderzoek
deel te nemen. Ik ben jullie dankbaar voor alle inzet die er is getoond. Ik
wens jullie allen een goede gezondheid (met niet al te veel gesnurk T)!
Het Waak-Slaap team van het Slotervaartziekenhuis. Ik wil
alle leden bedanken voor de gastvrijheid waarmee ik ben ontvangen.
Hierbij wil ik een aantal medisch specialisten met name noemen:
Klaas Bolt, Paul van Spiegel, Steven Fischer, Francis Burgersdijk, Gert
Visscher en Vanessa de Vries. Zonder de inbreng van het team had ik
de patiënten voor mijn onderzoek niet kunnen selecteren. Ik wens
jullie allen veel succes in de toekomst met deze fijne multidisciplinaire
samenwerking!
Afdeling Klinische Neurofysiologie van het Slotervaartziekenhuis. Ik wil alle collega’s van deze afdeling bedanken voor de hechte
samenwerking van afgelopen jaren. Hierbij wil ik een aantal met
name noemen: Leonard Harten, Daryl Wicks, Cora Veele, Hannie Smit,
Krista Hoogland, Tineke Wichard- Holla, Beta Berkhoff, Peter Bosma,
Rene Heinen, Anneleen Jung en Meerie Steinbuch. Dank voor alle
hulp de afgelopen jaren!
Beste Ronald Scholte, jij was één van de eersten die bij het
onderzoek werd betrokken. Wij hadden jou de belangrijke taak
gegeven om binnen het tandtechnisch laboratorium “Excent” in
Amsterdam een mandibulair repositie apparaat te ontwikken dat aan
onze vraagstelling voldeed. Ik wil jou bedanken voor al jouw inzet en
betrokkenheid. Ik wens je veel plezier in jouw nieuwe werkomgeving
binnen het onderwijs!
Dr. C.M. Visscher. Lieve Corine, mijn huidige kamergenote, je
stond altijd klaar om lastige statistische vraagstukken aan te pakken. Ik
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wil je bedanken voor jouw kritische houding en scherpe commentaar.
Ik kan mij geen betere coach wensen. Ik wens jou en jouw gezin al het
goeds van de wereld.
Dr. M.K. A. van Selms. Lieve Maurits, mijn oude kamergenoot,
ik wil jou in het bijzonder bedanken voor jouw bereidwilligheid
om altijd te helpen. Je stond altijd klaar om figuren te maken voor
mijn manuscripten, tentamenvragen te verzinnen en deze na te
kijken. Ik noemde je daarom weleens voor de grap “mijn personal
assistant”. Ik kan mij daarnaast vooral de gezellige etentjes met de
aio’s herinneren. Ik hoop dat wij nog vele jaren onze samenwerking
in goede gezondheid kunnen voortzetten.
Dr. M.W. Heymans. Beste Martijn, Ik wil jou bedanken voor
jouw inbreng in het statistiekdeel van mijn laatste manuscript. Het
hoge niveau van de uitgevoerde statistiek is ook bij de commissieleden
opgevallen. Ik hoop dat ik ook in de toekomst van jouw expertise
gebruik mag maken.
Dr. I. Aartman. Beste Irene, ik wil je bedanken voor die vele
koortsachtige statistiekconsulten. Jij stond altijd klaar om te helpen.
Lieve Annemiek Rollman, ik koester de vele lachmomenten
die wij afgelopen jaren samen hebben gehad. ‘s Ochtends wakker
worden met baby-yoga kan alleen met jou. Jouw positieve en relaxte
houding in het leven was een steun voor mij als ik het even niet meer
zag zitten. Ik ben vereerd dat je mijn paranimf wilt zijn. Ik wens je
veel succes met het afronden van jouw proefschrift, en veel geluk met
Bauke op jullie hippieboot!
Lieve Michalis Koutris, ik kan mij nog goed het moment
herinneren dat je aan de post-initiële master in Oral Kinesiology begon.
Frank had ons een knappe Griek beloofd, dus de verwachtingen waren
hoog gespannen. Ik kan je nu achteraf zeggen dat wij ons geen betere
Griek hadden kunnen wensen. Mede dankzij onze mediterrane roots
hadden wij een sterke band. Ik wil je bedanken voor onze vriendschap.
Ik wens jou, Katarina en Roula veel geluk in het leven!
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Dr. S.I. Kalaykova. Beste Stani, mijn oude kamergenote, dank
voor de gezellige sfeer op de aio-kamer! Ik wens je veel succes met
jouw academische carrière en veel geluk met jouw Peter.
Dr. W. de Boer. Beste Wim, mijn oude kamergenoot, dank voor
alle inspiratie op anatomisch vlak! Jouw ondeugende gevoel voor
humor zal mij altijd bijblijven.
Beste Bart Bervoets, ik wil jou bedanken voor alle technische
ondersteuning bij mijn polysomnografische registraties. Jij zorgde er
voor dat al mijn data veilig bewaard werden.
Beste Jac van der Zaag, dank voor jouw introductie in
de slaapwereld! Ik heb mede dankzij jouw geloof in mij, het
estafettestokje van jou mogen overnemen als Chef de Clinique van
de Orale Kinesiologie kliniek. Ik ben jou hier zeer dankbaar voor!
Beste Boris van Son, ik wil je bedanken voor alle technische
ondersteuning bij mijn ambulante polysomnografische registraties.
Het was fijn dat ik gewoon langs kon gaan bij de fabrikant (Embla)
voor vragen.
Beste Ko van der Weijden, dank voor de gezellige momenten
tijdens mijn polysomnografische analyses!
Beste Hanneke Comis (of “Ganneke” volgens de Griekse
delegatie), Samara Alhaddad, Rianne Copier, Elaine Dandel en Inge
Trakzel, ik wil jullie allen bedanken voor alle ondersteuning rondom
onze kliniek.
Beste Tineke Fortuyn en Els van Velzen, ik wil jullie beiden
bedanken voor alle administratieve ondersteuning rondom mijn
promotieonderzoek.

Dankwoord
Beste Ferdinand van Nispen, ik wil je bedanken voor de lay-out
van het binnenwerk. Bij jou was ik aan het juiste adres gezien het feit
dat ik dingen graag uitbesteed. Ik waardeerde jouw professionele en
efficiënte aanpak!
Collega’s uit “La Clinique” in Den Haag: Hans Man in ’t
Veld, Mereille Burnier, Liselotte Bentvelzen, Rebecca Rotteveel,
Naima Sammour, Kiki Trugg, Izabella Wedzinska, Marijn den Otter
en Sara Haghbejaneb, ik wil jullie allen bedanken voor de prettige
werkomgeving waarin ik mij als tandarts verder heb kunnen
ontwikkelen. Deze zorgloze praktijkvoering was een grote steun voor
mij.
Lieve Ahlem Gasmi, mijn beste vriendin, mijn paranimf, ik wil
jou bedanken voor jouw luisterend oor gedurende de afgelopen
jaren. Je hebt immers bijna elk weekend wel iets van gezeur over
mijn promotieonderzoek moeten aanhoren. Onze leuke vakanties
samen werkten prima voor de ontspanning. Ik heb in de toekomst
waarschijnlijk ook veel ontspanning nodig, dus ik hoop dat wij
onze hobby kunnen voortzetten. Ik wens je veel succes met jouw
2e universitaire studie en uiteraard veel geluk met Saïd, Noah en de
nieuwe roze baby!
Lieve Siham, Mounir, Hanae en Oualid, dank voor alle begrip
en steun in de afgelopen jaren. Soms lijkt het alsof jullie zus nooit
uitgestudeerd raakt. Ik hou van jullie...
Lieve baba en mama, ik wil jullie beiden danken voor alle steun
en liefde die jullie mij hebben gegeven. Wat anderen een overmatige
vorm van verwennerij vonden was voor jullie een vanzelfsprekendheid.
Woorden dekken niet de lading van wat ik voel, maar hierbij toch een
poging: Ik hou zielsveel van jullie…
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Beste Leszek Sczaniecki, de mooie kaft van mijn proefschrift
heb ik aan jou te danken. Ik stelde jouw geduld erg op prijs. Ik weet
dat ik niet de makkelijkste ben...
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