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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 lo-
cal 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 Amster-
dam (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 Prac-
tice 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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Co-supervisor: Dr. D. E. Slot 

PhD training 

General courses Year Workload (ECTS)
Basic Epidemiology and EBP - concepts   2011 9 EC
Basic Epidemiology and EBP - design   2013 11 EC
Elementary Biostatistics  2013 8 EC
Advanced EBP Systematic Review / Clinical Guidelines 2013 6 EC

Biostatistics and Advanced Epidemiology  2014 9 EC
Clinimetrics  2014 7 EC
Health Economics  2014 6 EC
Health Care System Evaluation  2014 7 EC
Capita Selecta  2014 6 EC
Master thesis   2014 24 EC
Master of Evidence Based Practice 2011-2014  Total 94 EC
University of Amsterdam (Academic Medical Centre)

ACTA Graduate school of dentistry 
Guidance and training   Continuously
(Lecturing, tutoring, mentoring, developing, supervising)

Scientific Integrity - OZI  2017 2 EC
English writing and presenting - OZI   2016  4 EC
Basic Qualification Teaching (part certificate) - OZI 2015 2 EC
Grant writing - OZI  2015 1 EC
Scientific Integrity - AMC & VU  2015 0.5 EC
Allround English - VU  2014 2 EC
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Specific courses 
Update Clinical research- GVB Profess Academy (BROK) 2015 0.5 EC
Epidemiology & Evidence Based Practice - OZI  2015 3 EC
Endnote Course - VU  2015 0.5 EC
Inspirational Presenters P&G   2015 1 EC
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Workshops international
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Presentations: international 
ISDH, Basel, Switzerland (oral presentation)  2016 0.5 EC
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Presentations: national 
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Hennequin-Hoenderdos NL, Van der Sluijs E, Van der Weijden GA, Slot DE. Efficacy of a 
rubber bristles interdental cleaner compared to an interdental brush on dental plaque, 
gingival bleeding and gingival abrasion: a randomized clinical trial. Submitted.

Hennequin-Hoenderdos NL, Slot DE, Van der Sluijs E, Adam R, Grender JM, Van der 
Weijden GA. The effects of different levels of brush end rounding on gingival abrasion: a 
double-blind randomized clinical trial. Int J Dent Hyg. 2016. [Epub ahead of print] 

Rosema NA, Adam R, Grender JM, Van der Sluijs E, Supranoto SC, Van der Weijden GA. 
Gingival abrasion and recession in manual and oscillating-rotating power brush users. Int 
J Dent Hyg. 2014; 12: 257-266.



222 About the author - PhD portfolio

Other publications from the same author: national
Al-Maliky S, Hennequin-Hoenderdos NL, Slot DE, Van der Sluijs E, Keijser BJ, van der 
Weijden GA. [Oral hygiene behaviour of a group of healthy students]. Ned Tijdschr Tand-
heelkd. 2016; 123: 295-302. 

Van der Sluijs E. Perio up-to-date. Najaarscongres NVvP 2015. Ned Tijdschr Tandheelkd. 
2016; 123: 10. 

Van der Sluijs E, Slot DE, Van der Weijden GA. Water en slechte ochtend adem. Neder-
landse Vereniging voor Parodontologie 90-december 2015; 14. 

Acknowledged in 
-  Zaura E, Brandt BW, Prodan A, Teixeira de Mattos MJ, Imangaliyev S, Kool J, Buijs MJ, 

Jagers FL, Hennequin-Hoenderdos NL, Slot DE, Nicu EA, Lagerweij MD, Janus MM, Fer-
nandez-Gutierrez MM, Levin E, Krom BP, Brand HS, Veerman EC, Kleerebezem M, Loos 
BG, van der Weijden GA, Crielaard W, Keijser BJ. On the ecosystemic network of saliva in 
healthy young adults. ISME J. 2017. [Epub ahead of print] 

-  Van Leeuwen M, Rosema N, Versteeg PA, Slot DE, Hennequin-Hoenderdos NL, Van der 
Weijden GA. Effectiveness of various interventions on maintenance of gingival health 
during 1 year - a randomized clinical trial. Int J Dent Hyg. 2016. [Epub ahead of print] 

-  Sälzer S, Rosema N, Hennequin-Hoenderdos NL, Slot DE, Timmer C, Dörfer CE, Van der 
Weijden GA. The effectiveness of a dentifrice without sodium lauryl sulphate on dental 
plaque and gingivitis - a randomized controlled clinical trial. Int J Dent Hyg. 2016. [Epub 
ahead of print] 

-  Prodan, A,  Brand HS,  Ligtenberg AJ,  Imangaliyev S,  Tsivtsivadze E,  van der Weijden F, 
Crielaard W, Keijser BJ, Veerman EC. Interindividual variation, correlations, and sex-re-
lated differences in the salivary biochemistry of young healthy adults. Eur J Oral Sci. 2015; 
123: 149-157. 

-  Oliveira SC, Slot DE, Celeste RK, Abegg C, Keijser BJ, Van der Weijden GA. Correlations 
between two different methods to score bleeding and the relationship with plaque in sys-
temically healthy young adults. J Clin Periodontol. 2015; 42; 908-913.

-  Fernandez y Mostajo M,  van der Reijden WA,  Buijs MJ,  Beertsen W,  Van der Weijden 
F, Crielaard W, Zaura E. Effect of an oxygenating agent on oral bacteria in vitro and on den-
tal plaque composition in healthy young adults. Front Cell Infect Microbiol. 2014; 23: 95. 

-  Keukenmeester RS, Slot DE, Rosema NA, Van Loveren C, Van der Weijden GA Effects of 
sugar-free chewing gum sweetened with xylitol or maltitol on the development of gingivi-
tis and plaque: a randomized clinical trial. Int J Dent Hyg. 2014; 12: 238-244. 

-  Oliveira SC, Slot DE, Van der Weijden GA. What is the cause of palate lesions? A case re-
port. Int J Dent Hyg. 2013; 11: 306-309.



223About the author - PhD portfolio

Other
Reviewer for several international scientific journals; from 2015

Received Grant
Foundation Dutch Society for Periodontology for a conducting clinical trial as MSc thesis 
project- 2011 

Identifiers
Web of Knowledge:
Papers found:  3 
Sum of the Times Cited:  10
Citing Articles:  10 
Average Citations per Item:  3.33 
h-index:  1

Google Scholar:
Papers found:  12
Citations: 38
h-index:  2
i10-index: 2





Dankwoord



226 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, bijstu-
ring 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 kost-
bare 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 men-
selijke 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 ont-
wikkelen. 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 telefoonge-
sprek mezelf niet heb laten weerhouden toch te solliciteren op een functie binnen de on-
derzoeksgroep. 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’.
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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 kli-
nisch 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 din-
gen. 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 ge-
durende 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, be-
dankt dat je te allen tijde artikelen hebt opgezocht. 

Dank je wel dr. Martijn Rosema dat ik heb meegewerkt aan mijn eerste echte klinisch on-
derzoek. Je hebt mij geleerd wat daar allemaal bij komt kijken en ik werd van jouw onder-
zoek 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 Keu-
kenmeester, 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 onderzoeks-
groep 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 nieuwsgie-
righeid) 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 pro-
motie 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 pro-
motie 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 rati-
onele en emotionele adviezen, de vele gezellige dagen en avonden die we bij jullie door-
brachten, 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 de-
len. 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 momen-
ten 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 be-
waard. 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 ge-
daan. 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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FINDINGS BASED ON THIS THESIS

BASIC ORAL SELF-CARE
Brush twice daily for 2 minutes with a fluoride dentifrice

Reduction in plaque 
score after a single 
brushing exercise

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

ULTRASONIC INSTRUMENTS FOR 
NON-SURGICAL PERIODONTAL 

TREATMENT 
can be sufficiently cooled with water

ORAL MALODOUR 
Toothbrushing + 

tongue cleaning +  
rinsing with a 

mouthwash helps

CHX

EO


