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het is vrijdagmiddag en het regent buiten. Voor de allerlaatste keer tijdens mijn
promotietraject heb ik mijzelf een deadline gesteld voor een stuk tekst. Vanmiddag ga ik het
dankwoord voor mijn boekje schrijven. Dat betekent dat de rest af is. Uit het aantal weken dat
ik dit onderdeel heb laten liggen en voor mij uit heb geschoven blijkt dat dit het lastigste deel
van het boekje is. ik wil graag iedereen bedanken die direct, indirect of vanaf de zijlijn heeft
bijgedragen aan het tot stand komen van mijn proefschrift. Daarbij wil ik natuurlijk niemand
vergeten.
in dit dankwoord wil ik graag een aantal mensen specifiek bedanken en bij naam noemen,
maar natuurlijk geldt in het algemeen:
Ik bedank iedereen die op wat voor manier dan ook heeft geholpen met het tot stand
komen van mijn proefschrift!

Een speciaal woord van dank wil ik wijden aan:
De promotor
Prof. Dr. J.m. ten Cate: beste Bob, hartelijk dank dat je mijn promotor wilde zijn voor een
proefschrift met een totaal ander onderwerp dan waar jij je normaal gesproken mee bezig
houdt. Je raakte betrokken bij mijn onderzoek op het moment dat dit een serieus promotietraject
werd en ik dus een promotor nodig had. met name in het laatste traject van mijn promotie heb
je me begeleid en me het vertrouwen gegeven dat ik het kon. Dank je wel.
De co-promotoren
Dr. J.S.J. Veerkamp: beste Jaap, tijdens onze eerste ontmoeting, tijdens mijn
sollicitatiegesprek voor de opleiding pedodontologie, vroeg je me of ik wel eens boos werd.
ik vond dat toen een rare vraag en weet niet meer wat mijn antwoord was. Blijkbaar was het
antwoord juist, want ik kreeg een opleidingsplek als Kio. Tijdens mijn eerste Kio-jaar verzon
ik een onderzoek en jij wist mij te motiveren, te stimuleren en te ondersteunen zodat dit eerst
idee uiteindelijk heeft geleid tot dit boekje. ik heb je leren kennen als een gedreven,
motiverende, stimulerende en ondersteunende man. Niet alleen als opleider en als co-promotor
hadden we de afgelopen jaren met elkaar te maken, maar we hebben ook al bijna 4 jaar
samen een kindertandheelkunde praktijk. inmiddels heb je ook meerdere keren antwoord
gekregen op de vraag: wordt jij wel eens boos? Ja, ik wordt wel eens boos, best vaak zelfs
en ook wel eens op jouw. Toch waardeer ik alles wat je voor mij hebt gedaan en waarin je me
ondersteunt enorm. Jaap, bedankt, ik hoop dat we nog lang zullen samenwerken.
Dr. A.J. van Wijk: beste Arjen, jij raakte betrokken bij mijn onderzoek op het moment dat
de statistiek voor mij en voor Jaap wat te ingewikkeld werd. mijn eerste kennismaking met
jouw kennis betrof dan ook de uitleg over het hoe en wat van een factor analyse. ik kon het
verhaal toen nauwelijks volgen. in mijn perceptie praatte je toen erg snel en dacht je nog veel
sneller, in elk geval sneller dan ik kon volgen. in middels zijn we diverse uitleg afspraken
verder en kan ik je redeneringen op de voet volgen. hartelijk dank ook voor het doorlezen van
manuscript na manuscript en het bespreken van deze stukken. hier heb ik heel veel van
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geleerd. Daarnaast ben ik je natuurlijk dankbaar voor het mogen gebruiken van jouw kamer
op de vijfde etage en voor al onze andere gesprekken. Dank ook voor het aanhoren van mijn
verhalen en je (soms zeer ongenuanceerde) mening. ik hoop dat we in de toekomst nog veel
samen zullen onderzoeken en schrijven.
De leden van de leescommissie
Prof. Dr. Prins, Prof. Dr. Verrips en prof. Dr. van Waas wil ik hartelijk bedanken voor het
doorlezen en beoordelen van mijn proefschrift.
De co-auteurs
Graag wil ik Wilma Vogels en irene Cox bedanken voor het voor het beschikbaar stellen
van de onderzoeksgegevens en voor hun bijdrage aan het schrijven van de artikelen.
De studenten
in de loop van de jaren hebben diverse studenten in het kader van hun bachelor en/ of
masterstage meegewerkt aan mijn onderzoek. Annabel, Karlijn, renske, Daan, Laura, Esmee,
George, hassan, rory, Jasper en marieke, dank jullie wel voor het verzamelen en verwerken
in SPSS van de onderzoeksgegevens.
De deelnemers
mijn onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de kinderen en hun ouders van de
verschillende scholen en praktijken voor kindertandheelkunde die hebben meegewerkt aan
het onderzoek. Daarnaast wil ik graag alle collega tandartsen van de stafkliniek
kindertandheelkunde, Stichting Bijzondere Tandheelkunde, Poetz Jeugdmondzorg,
Kindertand-West en tandartsen praktijk milletstraat bedanken voor het scoren van het gedrag
van alle kinderen. mijn dank gaat daarnaast uit naar de medewerkers van tandartsenpraktijk
opmaat en naar de leerkrachten van de basisscholen in Bunnik, Vlaardingen, Capelle aan
de iJssel en de gemeente Borger-odoorn voor hun medewerking.
Collega’s en vrienden
Graag wil ik alle collega’s van de afdeling pedodontologie van ACTA bedanken voor hun
medewerking en flexibiliteit tijdens het afronden van mijn proefschrift. Dank ook voor de
collega’s van de afdeling sociale tandheelkunde voor hun gastvrijheid, meedenken en
gezellige lunches. Daarnaast wil ik Carolien van Dijk en Els hembrecht graag bedanken voor
hun medewerking op de vrijdag. het was heel fijn dat jullie flexibel mijn vrijdagen konden
overnemen. Zonder deze hulp had ik het nooit zo snel afgekregen.
mijn dank is ook groot voor de collega’s van Kindertand-West. Beste Dulce, marizela,
Celine, Eva, Jasper en Thalita, dank voor het overnemen van patiënten en jullie begrip als ik
het (te) druk had.
Dank ook voor alle vrienden die in de loop van de tijd belangstelling hadden voor het
onderzoek en met gezelligheid en leuke dingen balans brachten in mijn (soms veel te) drukke
weken.
mijn speciale dank gaat uit naar Carla frankenhuis. Beste Carla, dank voor alles wat je

175

Appendix: dankwoord (Acknowledgements in Dutch)

me geleerd hebt en hebt laten voelen. Jij was er onvoorwaardelijk en zonder oordeel toen ik
het niet meer zag zitten. Zonder jou had ik niet gestaan waar ik nu sta. het is zo fijn om te
weten dat ik je kan mailen als dat nodig is en dan is het niet eens meer nodig.
hartelijk dank ook voor Wouter Tieks die met veel enthousiasme het gedicht voorin dit
boekje speciaal voor mij heeft geschreven, voor Janneke van der Knaap die voor de omslag
heeft gezorgd en voor Bert van der Knaap voor zijn hulp tijdens de voorbereiding van de
promotie.
De paranimfen
Lieve roos en Jelle, jullie kan ik niet genoeg bedanken. ik heb het gevoel of ik jullie al
mijn hele leven ken. We hebben de afgelopen jaren erg veel lief en leed met elkaar gedeeld.
het is fijn om vrienden te hebben die echt altijd voor mij klaarstaan. Lieve Jelle, hartelijk dank
voor al je zeer praktische hulp bij computer en andere problemen. ook dank voor het koken
van heerlijke maaltijden. met name de laatste maanden heb ik daar veel en dankbaar gebruik
(misbruik) van gemaakt. Lieve roos, dank dat je er echt altijd voor me bent en ook altijd meteen
in de gaten hebt dat het niet goed met me gaat. Dank voor de baddersessies en dat je me
altijd weer even met twee voeten op de grond kan zetten als ik het even niet meer zie zitten.
roos en Jelle, ik hoop dat ik nog heel lang jullie vriendin mag blijven. Veel geluk met jullie
kleine kindje en broertje of zusje van Casper, die altijd in mijn herinnering zal blijven.
Mijn familie
Lieve papa en mama, dank jullie wel dat jullie me hebben opgevoed en gesteund tot waar
ik nu gekomen ben. mijn beslissing om in Amsterdam te gaan wonen vonden jullie verre van
ideaal en waarschijnlijk helemaal niet leuk. Dank jullie wel dat jullie nooit hebben geprobeerd
om mij tegen te houden. ik heb hier gevonden wat ik nodig had: een erg leuke baan en een
leuk leven.
Jan en hilde, dank voor jullie praktische promoveer tips. ik hoop dat jullie gelukkig worden
samen.
Baukje en Theo, dank voor jullie steun. ik hoop dat ik nog vaak op de kinderen mag passen.
Bart en Elisa, jullie zijn nog veel te klein om dit te begrijpen, maar dank jullie wel dat jullie me
af en toe laten zien hoe “normaal” kinderen kunnen zijn.
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