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DANKWOORD 
 

Ik denk dat het overdreven is om te zeggen dat het schrijven van dit proefschrift me als 

mens gevormd heeft. Wel kan ik zeggen is dat de wetenschap de laatste jaren een 

steeds groter stempel is gaan drukken op mijn leven. Zoals Albert Einstein lang 

geleden al zei “The whole of science is nothing more than a refinement of everyday 

thinking”. Deze zin illustreert hoe ik mijn promotieperiode heb beleefd. Ik heb geleerd 

om op een meer verfijnde, “wetenschappelijke” manier na te denken, mezelf vragen te 

stellen, bij voorheen bekend veronderstelde dingen. Dit heeft er toe geleid dat ik 

anders nadenk over veel dingen om me heen, niet in de laatste plaats de 

patiëntenbehandeling. Jeroen kan beamen dat ik nu niet alleen (bijna) altijd gelijk heb, 

maar dat ik nu ook kan beargumenteren waarom! Ruim vijf jaar heb ik hard aan dit 

proefschrift gewerkt. Gelukkig was dit maar twee dagen per week, waardoor mijn 

geestelijke gezondheid niet al te veel te lijden heeft gehad. Het is nog lang niet zoals ik 

het hebben wil, maar met een kaft er omheen is het wel “af”, en ik ben trots op het 

resultaat. Het is echter lang niet alleen mijn werk wat hier te lezen valt. Verschillende 

mensen hebben een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast zijn er velen 

geweest die mij zodanig hebben gestuurd en gesteund de afgelopen jaren dat het 

schrijven van dit proefschrift tot een goed einde is gekomen. Het is natuurlijk 

onmogelijk om al deze mensen bij naam te noemen, maar ik wil toch graag een paar 

mensen persoonlijk bedanken.  

 

Mijn promotor, Prof. Dr. A.J. Feilzer, beste Albert, één van je bijzondere 

eigenschappen is dat je vaak antwoord geeft op vragen terwijl ik ze nog maar half heb 

gesteld. Hierdoor werd duidelijk dat je veel beter op de hoogte was van mijn 

onderzoek dan ik soms dacht. Het klinisch onderzoek zou ik nooit zonder jou hebben 

kunnen doen. Ondanks je drukke schema heb je altijd tijd gemaakt om mijn 

manuscripten van de missende puntjes op de i te voorzien, desnoods ’s avonds of in 

het weekend.  

 

Mijn co-promotor, Dr. C.J. Kleverlaan, beste Cees, zonder jou was het niets geworden. 

Jouw inzet, kennis, enthousiasme en humor hebben mijn promotieperiode bepaald. 

Alle talloze problemen die in het onderzoek naar voren kwamen hebben we samen 

kunnen oplossen. Je hebt een enorme invloed gehad op alle aspecten van dit 
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proefschrift. Als ik weer eens in de stress schoot kon jij me altijd weer geruststellen. Ik 

hoop dat we nog lange tijd op zo’n fijne manier samen mogen werken.  

 

Dr. ir. N. de Jager, beste Niek, jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

eindige elementen analyses in dit proefschrift. Dankzij je kennis en je geduld met mij 

ben ik langzaam de mysteriën van deze techniek gaan begrijpen, en lukt het me steeds 

beter de resultaten te interpreteren.  

 

Dr. P. Bolhuis, beste Peter, toen ik als vijfdejaarsstudent stage kwam lopen bij de 

afdeling materiaalkunde was jij degene die me geïnspireerd en geënthousiasmeerd hebt 

voor het onderzoek. Jammer genoeg hebben we maar kort samen kunnen werken. 

 

Dr. P. Pallav, beste Pallav, dit dankwoord komt voor jou helaas te laat. Jouw 

overlijden was een grote schok voor de hele afdeling. Ondanks dat je dit niet meer 

kunt lezen wil ik graag zwart op wit hebben wat een bijdrage je hebt geleverd. Niet 

alleen heb je me de meest onbegrijpelijke dingen geprobeerd uit te leggen, wat 

gedeeltelijk gelukt is, ook heb je een grote bijdrage geleverd aan enkele van de studies, 

niet alleen wetenschappelijk en inhoudelijk maar ook qua tekststijl. We missen je.  

 

Drs. M.W. van Paridon, beste Rien, je bent iemand waar ik veel van geleerd heb en 

ongetwijfeld nog veel meer van zal gaan leren. Bedankt voor je waardevolle bijdrage 

aan het kronenonderzoek en je discussies over tandheelkunde.  

 

Prof. dr. J. Roeters, beste Joost, allereerst bedankt dat je plaats wilde nemen in de 

manuscriptcommissie. Jammer genoeg ben je pas in de eindfase van mijn onderzoek 

bij ons op de afdeling gekomen. Ik waardeer het heel erg dat je je kennis op ons wilt 

overdragen. Ik hoop nog heel veel van je te leren. 

 

De overige leden van de promotiecommissie, prof. dr. N. Krämer en dr. A.J.P. van 

Strijp wil ik bedanken voor de tijd en aandacht die ze hebben besteed aan het 

doornemen van dit proefschrift. I would like to thank the other members of the 

doctorate committee, prof. dr. N. Krämer and dr. A.J.P. van Strijp for the time and 

attention they put into reviewing this thesis.  
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Er zijn een aantal bachelorstudenten die in het kader van hun wetenschappelijke stage 

een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan mijn onderzoek. Dit zijn Stanley Halim 

en Nick du Chatenier.  

 

Toen ik zelf begon aan mijn wetenschappelijke stage in het laatste jaar van mijn studie 

deed ik dat niet alleen, maar als deel van een tweetal. Ons gezamenlijke 

afstudeerproject waar Freedie een belangrijk aandeel in heeft gehad is door mij later 

omgezet naar een artikel. Freedie Mulders, bedankt!  

 

Arie Werner, bedankt voor alle hulp op het lab en met het maken van de SEM-

opnamen. En voor je gezelligheid sinds we in het nieuwe ACTA kamergenoten zijn. Ik 

kan altijd met je of om je lachen. Jaqueline Rezende, bedankt voor alle hulp bij de 

krimp- en krimpspanningsproeven.   

 

Tineke, Sylvia en José, als assistentes bij Orale Diagnostiek heb ik het niet alleen heel 

gezellig met jullie gehad, jullie hebben me ook ontzettend goed bijgestaan met de 

organisatie van het kronenonderzoek, en alle andere patiëntenbehandelingen. 

 

Onze afdeling is niet alleen productief, maar ook nog eens heel gezellig. Dat komt 

natuurlijk door al mijn leuke collega’s van nu en vroeger, zowel op de afdeling 

materiaalkunde als de afdelingskliniek Orale Diagnostiek. Mijn collega’s in 

willekeurige volgorde: Klaas van der Heijden, Gerard Keuter, Arend van de Beld, Pim 

Buurman, Nils van Calcar, Paul de Kok, Ralph Wilking, Denise van Diermen, Peter 

van Schendel, Jessica Jimenez, Toon de Gee, Moustafa Aboushelib, Hesam 

Mirmohammadi, Tjalling Algera, Hang Wang, Filip Keulemans, Anne van Dalen, 

Alma Ðozic, Ghazal Khashayar, Houda el Barbery, Chenfeng Chen, Maria Tsagkari, 

Joris Muris, Flávia Trindade, Ana Ramos Lourenco, Hans Scholtanus, bedankt! Vooral 

met de “material girls” hebben we van menig congres een feestje gemaakt. Ik wil 

graag mijn kamergenoten Ana Milheiro en Ruud Kuijs extra noemen. Bedankt voor 

jullie collegialiteit en vriendschap.  

 

Kuraray Dental Benelux BV, 3M ESPE en RTD worden bedankt voor het belangeloos 

ter beschikking stellen van verscheidene materialen die in het onderzoek zijn gebruikt.  
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Mijn dank gaat natuurlijk ook uit naar alle patiënten die hebben meegewerkt aan het 

kronenonderzoek.  

 

Veel dank ben ik verschuldigd aan Rob Snoep en alle medewerkers van 

tandartsenpraktijk Snoep, namelijk Tanja, Monique, Ellen, Jolanda en Tineke. Zij 

hebben mij in staat gesteld om niet alleen een goede onderzoeker maar ook een goede 

tandarts te worden. Ik heb van Rob alle mogelijkheden gekregen om mijzelf in zijn 

praktijk te ontwikkelen. Bedankt voor het vertrouwen dat jullie in me hebben.  

 

Manon Joldersma, jij bent al in het begin van onze studie degene geweest die mij 

aanraadde onderzoek te doen. Niet eens per se omdat je je eigen promotietraject nou 

zo leuk vond, maar vooral omdat je dacht dat ik er goed in zou zijn. Jouw vertrouwen 

en opbeurende woorden op zijn tijd hebben veel voor me betekend, en met jou als mijn 

paranimf is de cirkel weer rond. Bedankt dat je dit voor mij wilt doen.  

 

Marije Jongsma, mijn lieve zus. Ik ben dankbaar dat je mijn paranimf wilt zijn, vooral 

omdat je heel goed weet wat dat inhoudt en hoeveel dat voor mij betekent. Jij bent een 

van de mensen die mij het allerbeste kent, zowel in mijn sterktes als in mijn zwaktes. 

Ik voel me erg veilig bij het idee dat jij straks naast me zal staan.  

 

Papa en mama, jullie hebben altijd vierkant achter me gestaan en me gesteund in wat 

ik wilde doen. Dankzij jullie ben ik de persoon geworden die ik nu ben. Jullie hebben 

me altijd het vertrouwen gegeven dat ik kon bereiken wat ik maar wilde. Woorden zijn 

niet genoeg om jullie te bedanken, dus dat ga ik hier ook niet doen.   

 

Achter elke sterke vrouw staat natuurlijk een sterke man! In mijn geval is dat Jeroen, 

de stille kracht die er altijd voor me is en waar ik op ieder gewenst moment op kan 

terugvallen. Lieve Jeroen, bedankt dat je altijd begrip hebt opgebracht voor mijn 

promotieperikelen. Ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet met jou aan mijn zijde.  

 

  




