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Dankwoord

Dankwoorden schieten altijd te kort. Desondanks doe ik een poging!

Prof. dr. ir. M. Naeije. Beste Chiel, het is dan toch gelukt. Ik vraag me wel eens af hoe vaak
jij hebt gedacht: “doet ie het nu wel of doet ie het niet”. In ieder geval ben je rustig gebleven
en heb je dit kalme doorzettingsvermogen toch weten over te dragen aan mij. Dat is niet
onverdienstelijk, want intussen was ik ook nog eens ontsnapt aan je directe invloedssfeer. Je
hebt me altijd gesteund en daarvoor ben ik je zeer dankbaar!
Prof. dr. F. Lobbezoo. Beste Frank, zonder jouw letterlijk fysieke en mentale steun en vooral
organisatievermogen was dit proefschrift nimmer voltooid. We hebben zo langzamerhand
zolang samengewerkt dat er een vriendschap is ontstaan en dat we regelmatig zonder iets te
zeggen elkaar al begrepen. Je hebt mij in het spoor gehouden als het dreigde mis te gaan en
hebt me geholpen op die momenten dat ik daar het meest behoefte aan had. Dank je wel!
Dr. H. L. Hamburger. Beste Hans, zonder jouw medewerking aan alle slaaponderzoeken zou
er geen enkele proefpersoon een registratie hebben gehad en was er überhaupt geen
onderzoek naar slaap-bruxisme mogelijk geweest. Ik herinner me nog dat je ons allen
uitnodigde voor een fantastische rondvaart door de grachten van Amsterdam op je eigen
boot. Iedereen van het slaapteam van het Slotervaart ziekenhuis was als familie voor je en ik
incluis.
Prof. dr. P. F. van der Stelt. Beste Paul, hoewel je niet direct, behalve dan als lid van de
promotiecommissie, betrokken bent geweest bij de totstandkoming van dit proefschrift, dank
ik je zeer voor de warme samenwerking die we de afgelopen jaren binnen de OWP hebben
gehad en de onvoorwaardelijke steun die je me hebt gegeven bij het volbrengen van dit
proefschrift.
I thank all the members of the opposition committee for all the time and efforts they made
for reading the manuscript and their opposition.
D. J. Wicks BSc. Darrel, thanks a lot mate for all the incredible help during the performing
of the polysomnograhic sleeprecordings. We went on till late at night and many times (if not
always) finished off in an Irish Pub. You learned me all the details about Sleep and of course
the “Aussie things”. Even now, when you’re back in Australia, whe still have good contact.
It’s great to have a good friend down under!
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Dr. C.M. Visscher. Beste Corine, tsja ooit “roommates” in lang vervlogen tijden. Je hebt me
ontzettend goed geholpen met de statistiek, terwijl je ook altijd aangaf wat ik gewoon zelf
moest doen. We hebben een gezellige tijd gehad en ik dank je voor die momenten.
Dr. I. H. A. Aartman. Beste Irene, ook jij hebt me, vooral in de begintijd van mijn onderzoek
geholpen met mijn statistiek ontgroening. Veel dank daarvoor.
Dr. M. K. A. van Selms. Beste Maurits, je stond altijd klaar als ik weer hulpeloos je kamer
binnenrende. Of het nu ging om hulp bij de statistiek of een tabel of figuur, dan wel het
drinken van een biertje; het maakte je niet uit. Je zachtmoedige karakter en spitsvondigheid
zijn een zegen.
B. Bervoets. Beste Bart, mijn dank is groot dat ik je mocht misbruiken als een van de eerste
proefpersonen om het plakken van electrodes op te oefenen. De lichte kaalheid die je daar
van over hebt gehouden draag je met trots. Dank!
Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de internationals van de afdeling. Mw. Dr. Stani
Kalaykova, je rust en kalmte was als een oase in de kolkende mediterrane, oosteuropese,
gemengd met Hollandse nuchtere onbevangenheid, chaos, die soms heerste op de afdeling.
Welnee, wat nou chaos? Ghizlane (mw. Dr. Aarab!), Chryssa, Magda, Maria, Emeline,
Alwine en Adriaan: het was een eer jullie te hebben mogen begeleiden.
Natuurlijk vergeet ik Peter Wetselaar en Michalis Koutris niet. Als eersten die de opleiding
in de Orale Kinesiologie gingen volgen, moesten jullie je mijn harde lessen laten
welgevallen. Uiteindelijk zijn jullie beiden betere schilders geworden, waar ik het
beeldhouwen nog niet heb kunnen afschudden.
Beste Annemiek, jouw dank ik voor de samenwerking, het losgooien van mijn schouder en
de geweldige verfrissende humor die je hebt.
Beste Els, Inge, Samara, Elaine, Hanneke en Rianne, ik dank jullie voor je geduld en
assistentie die jullie mij hebben gegeven.
Alle overige medewerkers van de afdeling Prothetiek, Implantologie en Functieleer dank ik
voor de jarenlange prettige samenwerking op ACTA.
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Ik dank alle fantastische medewerkers van het Slaap Waak Team van het Slotervaart
ziekenhuis voor hun hulp, geduld en gezelligheid die ik van hen heb mogen ontvangen.
Ik dank alle proefpersonen, die geheel belangeloos hebben meegedaan aan mijn onderzoek
en hun haren hebben laten vastlijmen met collodium.
Mijn dank is ook groot naar alle medewerkers van de OWP Amsterdam, die mij de
afgelopen jaren hebben gesteund en waarmee we samen de toekomstige tandartsen van
Nederland opleiden.
Speciaal dank ik ook Anqui Wild, secretaresse van de OWP, die altijd maar weer mijn
nukkige, soms narrige karakter moet doorstaan. Toch hebben we het heel erg naar ons zin,
zij staat altijd voor mij en de OWP klaar.
Beste Leszek Sczaniecki, jouw dank ik voor het fantastische ontwerp dat je hebt gemaakt
voor het omslag van dit proefschrift. Gewoon vanuit het niets een paar plaatjes en enkele
associaties.
Beste Iradj Otaredian, ik dank je voor de warme professionele steun de afgelopen jaren en
natuurlijk voor de mooie vertaling in Farsi.
Lieve Nenofar en beste Peter, als paranimfen wordt je niet zomaar gekozen. Jullie zijn een
onvoorwaardelijke steun en staan als enigen naast mij op het moment suprême, veel dank!
Mijn familie, broers en zusters dank ik voor hun onvoorwaardelijke steun die ze mij mijn
hele leven al (ik ben de jongste) geven.
Noucka, Tess en Nina, mijn wonderschone dochters, jullie zijn de bron van mijn leven. Ik
ben diep geraakt door jullie intelligentie, frisheid en positieve manier van in het leven staan.
Ik zal hopelijk nog lang van jullie mogen genieten.
Asal Tavakkoli, liefste. Dankzij jou besta ik. Een volgend leven is ruim twee jaar geleden
begonnen. Je hebt me het geluk van Nina, ons mooie hommeltje geschonken. Ik dank je
voor alle liefde, geluk en steun die je me geeft.
:ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻋﺴﻞ
.ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد و ﺑﺮاﯼ هﻤﻴﺸﻪ دوﺳﺘﺖ دارم
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