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Curriculum Vitae
Eveline was born on 22 September 1988 in Alkmaar, the Netherlands. She grew up in a
warm family in Oudorp a village on the Alkmaar border, where she still lives. In her spare
time she likes to play sport frequently; especially tennis. She is an active member of the local tennis club and was a youth board committee member. Eveline has played since she can
remember. Together with her brother Johan, they are the spirit of the mixed tennis team. It
is on her bucket list to visit Wimbledon and the Australian Open.
After finishing high school at the age of 16 she started studying at InHolland University
of Applied Sciences to become a dental hygienist. During her final year she undertook an
internship in New York at the College City Tech Brooklyn. In 2009, she graduated from the
four year course with a Bachelor of Dental Hygiene.
Almost directly after graduating, she joined the Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA) at the Department of Periodontology. She divides her time between patient
treatment in the referral specialist practice of the department and as a team member of
the research group Show your Teeth. The group is focused on preventive and therapeutic
procedures in dentistry, specifically in oral health and periodontology. This was where
she met Nienke, Dagmar and Fridus. Eveline is responsible for the application for the IRB
approval for clinical studies at the Medical Ethical Committee. She is a trained examiner
in several clinical parameters such as dental plaque, gingival bleeding, gingival abrasion,
and oral malodour. Guided by Nienke she coordinates studies and has been involved in
many trials. Her younger sister Marjolein is, since 2016, also a dental hygienist. Marjolein
did an internship within the same research group and her bachelor thesis is chapter 8 in
this book.
Besides her work, Eveline finished the Master of Science program in Evidence Based Practice at the Faculty of Medicine of the University of Amsterdam in 2014. The Master thesis
was her first publication as first author and is in chapter 5 in this book. In 2015 she started
officially working on her PhD with Fridus and Dagmar as her proud supervisors. Based on
these long lasting relationships and the passion for the professions of Dental Hygiene, and
Periodontology in particular, it was self-evident that this would compliment the fact that
Nienke and Marjolein would serve as her paranymphs. Almost 8 years (to be exact; 8 years
minus 1 week) after her graduation as a Dental Hygienist, she hopes to defend her PhD
thesis at the faculty of dentistry successfully.
A week after her defense, Eveline will be saying “yes” to her well beloved, future husband
Niels but this will go without a defense!

Game, set, match
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Dankwoord

“Schrijven is schrappen”, zei mijn professor altijd tegen mij, maar in het dankwoord doe
ik dat juist niet. Hoewel het bijna onmogelijk is om ieders bijdrage op waarde te schatten,
hoop ik dat de personen die ik in mijn dankwoord noem, wanneer ze over vele jaren dit
dankwoord nog eens nalezen, met net zoveel plezier en warmte terugdenken aan deze tijd
als ik. Want onderzoek doen kun je niet alleen: je hebt mensen om je heen nodig die een
goed gefundeerde achtergrond in het vakgebied hebben en die daarbovenop je mentor
zijn.
Professor dr. G.A. van der Weijden, mijn mentor Fridus, vanaf de eerste dag heb ik zo
enorm veel van je geleerd. De stimulerende gesprekken die we door de jaren heen hebben
gevoerd en de adviezen over dagelijkse bezigheden waren zeer boeiend. Het congres in
Kaapstad, waar ik mijn allereerste grote internationale presentatie kon geven, zal altijd
een bijzondere herinnering blijven. In de afgelopen jaren hebben jouw supervisie, bijsturing en je persoonlijke betrokkenheid het proefschrift mede gemaakt tot wat het nu is.
Daar ben ik trots op. Je zei vaak: “Diegene die het hardst roept, krijgt de meeste aandacht.”
Hard roepen vond ik heel lastig, maar ook dit was onderdeel van het leertraject. Je kostbare tijd en geduld; je energie om mijn stukken tekst weer te structureren heb ik als heel
waardevol ervaren. Ik bewonder enorm je passie voor onderzoek, je eigen praktijk en de
manier waarop je vol trots praat over je gezin. Je zult altijd aandacht houden voor het menselijke aspect. Ik ben je meer dan dankbaar voor alle mogelijkheden en het vertrouwen die
je mij hebt gegeven.
Dr. D.E. Slot, Dagmar, ook mijn mentor, onder jouw vleugels heb ik me verder kunnen ontwikkelen. Ons telefoongesprek in de zomer van 2009 kan ik nog herinneren als de dag van
gisteren; wat was ik onder de indruk van jou. En wat ben ik blij dat ik na ons telefoongesprek mezelf niet heb laten weerhouden toch te solliciteren op een functie binnen de onderzoeksgroep. Ik heb zoveel respect voor jou als onderzoeker en als mens; je wilt altijd het
allerbeste. Jouw drive, enthousiasme en ideeën zijn echt onuitputtelijk! Niet te vergeten,
je reactiesnelheid op e-mails en apps is, zelfs op je vrije dagen, verbluffend. Ruim twee jaar
geleden stond ik, samen met Nienke, vol trots naast je als paranimf. Dankzij jouw steun
en inzet is het gelukt hier nu zelf te staan! De (zater)dagen die wij in de Beemster hebben
gewerkt, gezamenlijk lunchen in het hart van de boerderij en ik ben zo gastvrij door jouw,
maar ook door jullie familie ontvangen. Met heel veel plezier denk ik terug aan die periode.
Natuurlijk, dank je wel Dirk, voor je praktische ideeën rondom onze feestmaand juli. En
mijn dank dat ik Dagmar zo vaak heb mogen lenen, want het afgelopen half jaar was heel
pittig! Maar na 7 juli is Dagmar weer ’terug’.
Fridus en Dagmar, bedankt dat ik jullie promovenda mocht zijn. Jullie zijn degenen die
mij als net afgestudeerde mondhygiënist lieten zien wat onderzoek doen inhield en jullie
gaven mij deze kans. ‘You are one of the best things that ever happened to me’.

226

Dankwoord

I thank the members of the doctoral committee who were assigned the task of pre-reading
and reviewing the manuscript. It is a great honor to have you as my opponent. Especially
dr. J.E. Suvan for travelling from the United Kingdom to Amsterdam.
Special thanks to Prof. dr. B.G. Loos, head of the Department of Periodontology and also
member of the doctoral committee, for given me the chance to defense my PhD.
Dr. N.L. Hennequin-Hoenderdos, dank je wel lieve Nienke, dat wij elkaar voor het eerst
hebben gesproken tijdens mijn diplomering in juli 2009. Jij hebt mij alles geleerd over klinisch onderzoek coördineren; ik had mij geen betere docent kunnen wensen! We konden
uren kletsen met een kop koffie of thee (en soms met chocolade erbij) over alledaagse dingen. De afgelopen periode zaten we in hetzelfde schuitje en ik heb veel steun aan je gehad.
Ik heb respect voor je hoe je, naast je promoveren, ook nog een fantastische moeder bent; je
hebt het toch maar geflikt. Ik ben heel blij dat je de rol als mijn paranimf hebt geaccepteerd
en ik ben super trots op ons. Kus terug!
Zonder de proefpersonen die deel hebben genomen aan de klinisch onderzoeken, zoals
beschreven in hoofdstuk 2, 3, 5 en 6, was dit proefschrift niet mogelijk geweest. Ik wil jullie
bedanken voor deelname aan de onderzoeken, dat jullie de instructies hebben opgevolgd
en voor de gezellige momenten tijdens de metingen.
Lieve dr. Monique Danser, dank je wel voor de ruimte die je mij hebt geboden, vooral gedurende mijn master. Je betrokkenheid en het meeleven in de afgelopen jaren, waardeer ik
enorm. Lieve dr. Ilara Zerbo, ik ken je al sinds mijn Parodontologiestage in 2009 en daarna
troffen wij elkaar per toeval op ACTA. Ik ben zo blij dat ik je heb leren kennen. Volgend
jaar zorgen we er écht voor dat we samen met Dagmar naar Wimbledon gaan! Marisa
Voll, Robbie Jansen Hendriks en Sandra Douwes, dank jullie wel voor alle gezelligheid
‘s ochtends en buiten werkuren. Alle ACTA-collega’s, in het bijzonder de collega’s van de
afdeling Parodontologie, bedankt voor jullie belangstelling en de gezellige praatjes bij
de printer en bij het koffiezetapparaat. Joost Bouwman, de bibliothecaris van ACTA, bedankt dat je te allen tijde artikelen hebt opgezocht.
Dank je wel dr. Martijn Rosema dat ik heb meegewerkt aan mijn eerste echte klinisch onderzoek. Je hebt mij geleerd wat daar allemaal bij komt kijken en ik werd van jouw onderzoek voor het eerst medeauteur; als een kind zo blij was ik. Bedankt Paula Kegel-Versteeg,
jij hebt mij wegwijs gemaakt in de aanvragen bij de medisch-ethische toetsingscommissie.
Tegenwoordig weten we dat we elkaar altijd kunnen bellen om samen een hotelkamer te
delen tijdens een (NVM-)congres. Esther Martin, Daniëlle Ekkelboom en Rosalien Keukenmeester, jullie hebben geholpen met de instructie en de uitvoering van de klinisch
onderzoeken. Zonder jullie en de onderzoeksassistenten, van wie Milou Meijdam trouw
onze groep ondersteunt, waren de klinisch onderzoeken niet mogelijk geweest. Bedankt
hiervoor. Sam Supranoto, wij zijn destijds tegelijkertijd komen werken bij de onderzoeksgroep en vormden het ‘snifkoppel’. We zullen nooit vergeten wat een groot en uitdagend
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onderzoek dit was. Er zat een vreemd luchtje aan! Dank je wel dat je ook uren, dagen, weken
heb doorgebracht in de OK, waar we onze gezamenlijke passie voor lekkere en originele
recepten konden delen. Nu onderhouden we ons contact met een strikte nazorg tijdens een
heerlijk diner en een goed glas wijn. Martijn van Leeuwen bedankt dat je proefpersonen
hebt gescreend voor de EDUGRA-studie. Jouw belangstelling (ik noem het meer nieuwsgierigheid) is uitzonderlijk! Lieve Thérèse Elkerbout, dank je wel voor de fijne gesprekken
en het aanhoren van alles rondom de promotie. En natuurlijk bedank ik ook alle andere
kamergenoten van 3N-25, die vanaf de zijlijn hebben meegeleefd.
Lieve vriendinnen, de afgelopen maanden had ik weinig tijd. Bedankt voor jullie begrip,
ik ben zo enorm blij met onze vriendschap; met ieder op z’n eigen manier. Ik zal onze dates
niet meer uitstellen. Lieve Marloes van der Zeijden, onze ceremoniemeester, na mijn promotie gaan we op naar het volgende event, waarvan de organisatie in volste vertrouwen in
jouw handen rust. Lieve (schoon)familie, bedankt voor jullie belangstelling, gezelligheid
en ontspanning tijdens deze drukke periode.
Lieve Oma van der Sluijs, ik kan niet omschrijven hoe bijzonder ik het vind dat u de promotie en de bruiloft kan meemaken! Nu ben ik dan eindelijk afgestudeerd. Vertelt u het
aan Opa?
Lieve Papa en Mama, zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. Hoe ouder ik word, hoe
meer ik ervan bewust word hoeveel invloed jullie liefdevolle opvoeding heeft. Jullie rationele en emotionele adviezen, de vele gezellige dagen en avonden die we bij jullie doorbrachten, nooit te laat of te gek voor een raad en daad of gewoon een bakkie koffie en een
borrel. De deur staat altijd open en dat weet ik, dat voelt fijn! Jullie hebben mij gesteund,
gestimuleerd, gemotiveerd, maar vooral gevormd tot wie ik nu ben. Bedanken is dan het
minste wat ik kan doen. Jullie zijn onmisbaar toen, nu en voor in de toekomst!
Mijn liefste zusje Marjolein, mondhygiënist, paranimf en mijn officiële getuige, dank je
wel voor alles! Ons artikel schrijven was een feestje. Op de onderzoeksdagen dat we samen
naar ACTA reden, mis ik je nog steeds. Je kent mij als geen ander en ik kan met jou alles delen. Onze gezelligheid tijdens de klus-, koffie- en borrelmomenten met de jongens, waarbij
wij heel vaak over de tandheelkunde praatten (sorry Roan!). Wie had ooit gedacht dat wij
hier samen in de Lutherse Kerk zouden staan; “de Sluijsen-maffia” (ik citeer Fridus). Ik ben
zo blij en trots dat je op deze dag naast mij wilt staan!
Mijn liefste broertje Johan, mijn officiële-onofficiële getuige, dank je wel voor de momenten waarop ik het even kwijt was! Je zegt altijd “I’ve got your back”. Je was altijd relaxt in
de periode dat ik het mezelf weer veel te moeilijk maakte en het zorgde ervoor dat ik kon
relativeren. Onze wekelijkse tennisavond is voor mij, naast ontspanning, ook een moment
geweest om alles eruit te slaan. Je had direct door of ik wel/geen rust in mijn koppie had.
Nu wordt het weer tijd om een paar mixtitels op onze naam te schrijven. En je weet: “I’ve
got your back too bro”.
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Lieve Niels, liefste babe, mijn aanstaande echtgenoot; ik heb het beste voor het laatst bewaard. Dank je wel voor alles wat je voor me gedaan hebt, voor me doet en voor ons zal
doen. Het mooiste van dit proefschrift is dat we dit de afgelopen jaren samen hebben gedaan. Als nuchtere Westfries zeg je altijd: “Een planning is er om gewijzigd te worden”. Dat
is iets wat mij heel goed in balans heeft gehouden tijdens de vaak hele strakke planningen.
Je hebt me gesteund om dit avontuur aan te gaan, de ruimte gegeven om mezelf verder te
ontwikkelen, frustraties en blijdschap aangehoord, gemotiveerd en geholpen in keuzes
maken (iets wat niet écht mijn sterkste kant is). Maar één ding wist wél zeker, vanaf het
moment dat ik je zag bij onze vorige werkgever Het Gulden Vlies: “you’re the one”. We zijn
een superteam en ik heb enorm veel zin in onze volgende avonturen. Het is dubbelfeest in
2017 en ik hou van je!
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Last but not least...
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publication and the ceremony of this thesis has been made possible due to the generosity of
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“Nobody said it was easy”
The Scientist — Coldplay
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BASIC ORAL SELF-CARE

FINDINGS BASED ON THIS THESIS
±

%
55

YGOLOTNODOIREP

Brush twice daily for 2 minutes with a fluoride dentifrice

Reduction in plaque
score after a single
brushing exercise

CHX

EO

Pre-rinsing with
water does not
add efficacy

A pre-wetted
toothbrush has
no benefit

To start brushing
from the lingual or
the buccal surfaces
makes no difference

AS ADJUNCT TO
TOOTHBRUSHING
a mouthwash can be used.
Chlorhexidine and essential
oils reduce plaque and
gingivitis

DO YOU SUFFER FROM
MORNING BAD BREATH?
Drink a glass of water
or rinse with water

ORAL MALODOUR
Toothbrushing +
tongue cleaning +
rinsing with a
mouthwash helps

ULTRASONIC INSTRUMENTS FOR
NON-SURGICAL PERIODONTAL
TREATMENT
can be sufficiently cooled with water

