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Promoveren doe je nooit alleen, dus mijn dank gaat uit naar iedereen die op 
welke manier dan ook mee heeft geholpen aan de totstandkoming van dit 
proefschrift.
 Prof. dr. C. van Loveren, beste Cor, na mijn afstuderen vond ik bij 
jou een plek om het doen van onderzoek uit te kunnen proberen. Daarna 
kwam er een echte promotieplaats vrij en was ik echt op mijn plaats. Ik heb 
veel geleerd van jouw kritische vragen. Jouw vermogen om dingen vanaf een 
afstandje te bekijken en oplossingen aan te dragen vond ik heel nuttig. Het 
meeste heb ik gehad aan jouw hulp bij het schrijven van mijn manuscripten. Jij 
liet mij altijd alles zelf schrijven en mijn schrijfproblemen zelf oplossen. Mijn 
typische schrijfstijl fouten werden door jou altijd weer even geduldig onder 
mijn aandacht gebracht. En als ik er echt niet meer uit kwam kon ik altijd bij 
je terecht. Ook toen het onderwerp van mijn promotie wat verder af kwam te 
staan van jouw directe expertise, was jouw input altijd zeer waardevol. 
 Dr. J.J. de Soet, beste Hans, jij stond altijd voor mij klaar. Het maakte niet 
uit hoe druk jij het had, ik mocht altijd even binnenkomen om iets te bespreken 
onder het genot van een kopje thee. Je hebt mij wegwijs gemaakt in de wondere 
wereld van de microbiologie en daar heb ik enorm veel van geleerd. Daarnaast 
bleken we veel dezelfde hobby’s te hebben op het gebied van de tandheelkunde 
en de microbiologie.
 Dr. J.E. Raber-Durlacher, beste Judith, jij hebt mij kennis laten maken 
met jouw grote groep internationale collega’s, en vooral ook goede vrienden, 
in de wereld van de supportive care. Jouw enthousiasme over het onderwerp 
is inspirerend en je zit altijd vol ideeën over nieuw onderzoek. Jij trok mijn 
onderzoek vlot toen het stil dreigde te komen staan. Ik vond het een hele 
inspirerende samenwerking en natuurlijk ook een gezellige tijd.
 Geachte leden van de leescommissie, hartelijk dank voor het lezen 
en beoordelen van mijn proefschrift en de bereidheid om als opponent op te 
treden tijdens de verdediging van mijn proefschrift.
 Dank aan alle co-auteurs van de verschillende manuscripten in 
dit proefschrift. Iedereen heeft op zijn eigen gebied bijgedragen aan de 
totstandkoming van alle publicaties. Zonder jullie was het niet gelukt!
 Beste collega’s van de afdeling Orale Biochemie en met name Jan en 
Enno, dank voor het gebruik van jullie fijne celkweekkamer en de microscoop en 
natuurlijk voor de fijne kneepjes van de scratch assay.
 Dank aan de collega’s van de afdeling Virologie van het LUMC, 
Martha en Ann, voor de prettige samenwerking en de lessen in de tot dan toe 
onbekende wereld van de virussen.
 Hartelijk dank aan alle collega’s van de afdeling Experimentele 



155

Preventieve Tandheelkunde, later Orale Microbiologie en nu Preventieve 
Tandheelkunde voor de fijne samenwerking. Met name wil ik de analisten 
bedanken die altijd bereid waren om te helpen of dingen uit te zoeken op het 
lab: Michel, Mark, Rob, Wendy, Carolien, Elly en Judith.
 Beste collega’s van de afdeling Medisch Tandheelkundige Interactie, 
jullie enthousiasme voor dit deelgebied werkt aanstekelijk. Ik vind het hartstikke 
leuk dat mijn onderzoekslijn (deels) door jullie voortgezet gaat worden. Ik hoop 
dat er nog veel moois uit voort gaat komen!
 Mijn mede AIO’s en kamergenoten, het was heel fijn om problemen en 
frustraties te kunnen bespreken als er weer eens iets niet volgens plan verliep. 
En dan gebeurde meer dan eens! Eef en Jorg, wij kregen alle drie bijna tegelijk 
ons eerste kind. Chi jij ging mij al veel eerder voor. Nina, jij was een grote bron 
van informatie over celkweek en natuurlijk Pg. Catherine, Ilona en Suzette, als 
collega tandartsen hadden we vaak dezelfde standpunten en konden er ook wel 
eens tandheelkundige zaken besproken worden, Catherine, de WIP werd onze 
gezamenlijke ’hobby’.  
 Lieve vriendinnen en jaargenoten, Saskia, Malou, Laura, Willemijn, 
Daniëlle, Channel, Femke en Daniëlle, jullie begrepen niet altijd wat ik toch bleef 
doen op ACTA en wat ik leuk vond aan onderzoek doen, maar jullie begrepen 
wel dat ik er op mijn plaats was. Ik vond het heel fijn om vooral ook de gewone 
dingen van het leven met jullie te kunnen delen. 
 Johan, Marloes, Raphael, Juliana, Frits, Cathelijne, Frank, Maaike, 
Michiel, Sigrid, Tim, Evelyne, Joris, Paula, Bart en Martje, wat een gezelligheid 
altijd met z’n allen, ondanks dat we niet allemaal meer bij elkaar in de buurt 
wonen. Dat er maar vele weekendjes met en zonder kinderen mogen volgen! 
Evelyne, Raphael en Frank, jullie gingen me al voor op het AIO pad, wie gaat ons 
volgen?
 Lieve Olav en Frederike, wat fijn om een hecht gezin op te groeien. 
En mijn schoonfamilie, nu weten jullie waar ik al die tijd aan heb gewerkt.
 Lieve papa en mama, bij alle keuzes die ik heb gemaakt hebben jullie mij 
onvoorwaardelijk gesteund en voor mij klaar gestaan, ook al betekende dat dat 
mijn leven er niet altijd gemakkelijker van werd. Heel hartelijk dank daarvoor!
 Mijn allerliefste Hugo en Rifka, jullie zijn het allermooiste wat mij ooit is 
overkomen. Jullie laten me zien wat onvoorwaardelijke liefde is en dat dat het 
allermooiste is in het leven!
 Lieve Joost, we hebben samen veel meegemaakt tijdens mijn AIO tijd, 
met als hoogtepunten de komst van onze twee lieverds en het samen opzetten 
van een nieuwe tandartspraktijk. Zonder jouw onvoorwaardelijke steun, liefde 
en alle ruimte voor mijn ‘hobby’s’ had ik het nooit gekund. Ontzettend bedankt 
voor alles!
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