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Dankwoord 

“Een proefschrift is een fantastische, leerzame ervaring, die zowel binnen al buiten de 

wetenschap prima van pas komt”

Dear friends et al. …,  

Jullie trein der vriendschap staat regelmatig stil en pikt me op als ik even van de wetenschap 

af wil. Onze vriendschap is gezellig, deelt de goede dingen, wordt versterkt door het verdriet  

dat we samen beleefden, houdt ons bij elkaar, steunt in moeilijke tijden en zorgt ervoor  dat 

mijn lege batterijen tijdig worden opgeladen. Im Grunde sind er immer die Verbindungen mit 

Menschen, die dem Leben seinen Wert geben (Wilhelm von Humboldt).

Philippe,                                                                                                                                                                                                                                             

Hoe toepasselijk is nog steeds de tekst op onze huwelijksaankondiging alweer 37 jaar 

geleden: “Een mens is een bron van mogelijkheden, een mens is een kristal van kansen”. 

Als continue bron van mijn mogelijkheden, leverancier van al mijn kansen, bestuurder van al 

mijn twijfels, heb je me gedragen het hele proefschrift lang.  Zonder je professioneel inzicht, 

je uitstekende computerkennis met voorliefde voor Excel tabellen,  en je onvoorwaardelijke 

liefde, zou promoveren misschien ook wel gelukt zijn, maar met minder gelukkige momenten, 

minder nachtrust,  minder  tijd voor kinderen  en  kleinkinderen en  heel wat minder vakantie.  

Fridus, Ubele                                                                                                                                                                                                                                              

Mensen groeien tot sterke, prachtige bomen die hun takken nauw met elkaar verbinden tot 

het bijna onmogelijk is om te zien waar de ene begint en de andere stopt. Ik zou jullie hier-

bij willen eren als perfecte promotors. Jullie hadden altijd tijd voor me, lazen mijn stukken 

 razendsnel door, gaven adequaat commentaar, motiveerden en combineerden op wonder-

baarlijke wijze de rollen van beoordelaar, coach en vriend. Jullie weten dat Ik de vogeltjes 

‘s morgens vaak heb horen fluiten. Ik beken: soms heb ik enkele uren gewacht om mijn 

zoveelste nachtversie door te sturen. Jullie waakten immers niet alleen over mijn geestelijke 

groei, maar ook over mijn gezondheid en mijn levenskwaliteit!
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Mark

Je liefde voor paardjes, haalde het plots van je Acta liefde voor p-value’s en SD’s, maar wie 

schrijft, die blijft en wie rekent ook. Vier van de vijf onderzoek hier beschreven, dragen dan 

ook je stempel en herinneren aan een periode van leuke kennismaking en intense samen-

werking. Geen uitdraai was je teveel op welk uur of dag ook. Ik weet zeker dat je aan onze 

 systematic review ook veel plezier zou beleefd hebben. Gelukkig blijven onze contacten 

bestaan en gezien ons landje zo bij jou in de smaak valt, is statistische de kans groot dat we 

samen nog veel gezellige momenten tegemoet gaan. 

Dagmar Else                                                                                                                      

De Weighted Mean Difference (WMD) van al onze leuke momenten samen raakt de middellijn 

niet en is bijgevolg significant!                                                                           

De laat-avond pizza met lauwe rode wijn in een witte plastic beker, na de eindeloze getallen 

van hoofdstuk 7 en je zoveelste meta-analyse, was het begin van onze vriendschap. Je vele 

telefoontjes, regelmatige bezoeken bij ons thuis, en samen shoppen, zijn het blijvend bewijs 

ervan. 

Monique                                                                                                                      

Je bent mijn ACTA-vriendin van het eerste uur, nu reeds 17 jaar geleden. Naast je perfecte 

All-in One combinatie van wetenschapper, gastvrouw, moeder, vriendin, hoofd patiëntenzorg 

Acta, en nu recent ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, heeft 

ook je organisatie talent met “de dames” van “Pauw” zijn vruchten afgeworpen en heeft je 

perfecte zin voor timing me tijdig herinnerd aan alle deadlines die bij dit proefschrift horen.
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Judith                                                                                                                      

De tevredenheid die je uitstraalt is weinig mensen gegeven en je zin voor humor hebben me 

geleerd om bij het schrijven van dit proefschrift ten gepaste tijde te relativeren. Je kennis 

en je wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar het effect van mondspoelmiddelen hebben 

me inhoudelijk klaar gestoomd voor de verdediging . Als mijn verhaal nog zou kunnen bij-

dragen tot een betere levenskwaliteit van jouw oncologische patiëntengroep, zou natuurlijk 

mooi meegenomen zijn. In ons aller Churwalden kunnen we daarover binnenkort nog uren 

 debatteren en lekker samen genieten van onze vriendschap en gemeenschappelijke passies 

inclusief de heerlijke tomatensoep van “Die Alte Mühle”. Ik kan nu ook wat langer blijven.

Nicholas, Jonathan en Kim

Jullie chemische arbeidsvreugde werkte aanstekelijk en was mijn drijfveer als het mechanisch 

wat minder ging.

Jonathan, je aanzetzinnetje in mijn gsm “Iets te moeilijk, dan heb je te lang nagedacht”, leidde 

tot de efficiëntie die voor dit proefschrift nodig was. Je zang wordt een streling in  Luther’s oor.

Nicholas, ons ontlasten van alle grote praktijkbeslommeringen en je zien groeien tot een 

 gedreven, volwaardige opvolger en bedrijfsleider, maakte dat ik zorgeloos kon doorgaan met 

het schrijven van dit proefschrift.                                                                  

Kim, je bekommernissen om mij te verlossen van diverse lumbago’s, je kookkunst als onze 

ijskast leeg was en je tijdige memo’s dat het einde van dit proefschrift in zicht was, hebben 

hun weldoend effect gehad. 

Maxim, Alexander                                                                                                          

Waar ik het meest fier op ben, is om een “promoverende oma” te zijn. Ik kon het  jullie toch 

niet aandoen dat jullie later aan vrienden moesten vertellen dat “Omi” het ergens onderweg 

had opgegeven.  
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Papa                                                                                                                          

Wat had ik je er graag fysiek bij gehad vandaag, nu mijn grote werk als “je eeuwige student” 

klaar is. Een proefschrift schrijven doe je wel niet in 1 dag. Je grenzeloos doorzettingsvermogen 

is de rode draad doorheen dit wetenschappelijk verhaal. Mijn liefde voor cijfers en besluiten 

klinkt als een geschiedenis die zich herhaalt. Je zou zoals altijd de hemel weer afwijzen , want 

deze promotie zou voor jou alweer een paradijs op aarde zijn. 

Mama                                                                                                                           

Ook ik geloof in de kracht van je vrolijke genen en bewonder je dappere zelfstandigheid in 

deze moeilijke maanden.

Cecile, Wouter, Filip                                                                                                                

Schilderkunst, grafisch vormgeving en literatuur. Ik kom er steeds meer achter dat het niet 

om techniek en zinnen alleen gaat. Het gaat om passie.

And last but not least, 

Bruno, Frank, Hugo, Cor, Bob en Mark                                                                                          

Zonder experten die bereid zijn om te lezen, geen beoordelingscommissie, geen promotie en 

ook geen feestje !

Ik dank jullie allen dan ook van harte voor al het goede dat me overkomt zodat 
ik deze promotie als een fantastisch, leerzaam moment kan beleven. 




