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Dankwoord 

Toch een rare gewaarwording om na dertig jaar ACTA alsnog een promotietraject af 

te ronden. In de loop der jaren heeft Bob Ten Cate mij meermaals voorgehouden dat 

een promotie een goede stap zou zijn. En ik heb hem in die periode meermaals 

gezegd dat dat voor mij niet zo nodig was. Ik deed leuk onderzoek, was bij veel zaken 

betrokken en had het best naar mijn zin als onderzoeksmedewerker.  Maar toch 

denk ik dat Bob uiteindelijk gelijk heeft gekregen. Toen het biofilm project zich 

aandiende en Bob mij vroeg om dat op me te nemen, is het door mij in eerste 

instantie gezien als een regulier project. We hadden veel ervaring met harde 

tandweefsels en daarvoor hadden we goede modellen ontwikkeld, maar biofilm 

modellen om producten te screenen hadden we slechts in beperkte mate. Geleidelijk 

is het project ook wel echt mijn project geworden en dat heeft tot dit boekje geleidt. 

Ik ben dan ook veel dank verschuldigd aan Bob Ten Cate, als mijn promotor, maar 

meer nog als mijn ‘baas’ gedurende de afgelopen dertig jaar. Ik heb veel van hem 

geleerd en hij heeft mij voor een belangrijk deel gevormd als het gaat om het doen 

van onderzoek.  Bob’s bijdrage aan de richting van het onderzoek en vooral ook aan 

de kwaliteit van de artikelen is zeer waardevol geweest. Ondanks zijn drukke 

werkzaamheden wist hij altijd tijd vrij te maken om te sparren als ik dat nodig had.  

Wim Crielaard is mijn co-promotor en sinds een paar jaar de opvolger van Bob als 

sectiehoofd. Het voordeel van Wim  is dat hij net zo matineus is als ik. Menig 

ochtend zaten we om half zeven al het reilen en zeilen van de Preventieve 

Tandheelkunde door te nemen. Die ochtend gesprekken zijn voor mij nog altijd zeer 

waardevol. 

Mijn kamergenoten en mijn zeer gewaardeerde collega analisten sinds de 

Louwesweg tijd, Mark en Michel. Jullie staan altijd klaar om wie dan ook te helpen en 

jullie hebben mijn functioneren als hoofd van het lab zoveel gemakkelijker gemaakt. 

De vele kilo’s drop die ik jullie gevoerd heb, zijn niet voldoende om jullie bijdrage te 

vergoeden. Maar de hoeveelheid bier die ik naar de dertiende gesleept heb, zou een 

aardige vorm van beloning kunnen zijn. 
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Wendy, altijd bereid om bij te springen als ik weer eens teveel modellen tegelijk 

wilde oogsten waardoor ik in tijdnood kwam. Daarnaast gewoon een hele fijne 

collega. 

Egija, Bernd, Jessica, jullie hulp bij het verkrijgen en verwerken van de 

pyrosequencing data is zeer groot geweest. Zonder jullie input was ik waarschijnlijk 

hopeloos vastgelopen. 

Dong-Mei is een spil op het lab. Altijd bereidt om mee te denken en oplossingen te 

zoeken. Zij zorgt er ook voor dat alle Chinese gastonderzoekers het model 

consequent “Rob’s model” blijven noemen.  

Marjoleine, pas twee jaar op de dertiende en nu al niet meer weg te denken.  

En voor alle andere collega’s van de dertiende, twaalfde en zelfs de tweede. Werken 

bij Preventieve Tandheelkunde is niet elke dag feest, maar het merendeel van de tijd 

is het zeker geen straf. Jullie vormen een prettige groep waar ik graag deel van uit 

maak.  

Mijn twee zonen, Wouter en Jeroen, hebben niets bijgedragen aan mijn onderzoek. 

Maar door de zeer zelfstandige en goede manier waarop zij in het leven staan en 

functioneren hebben ze het me wel mogelijk gemaakt om me te focussen op mijn 

werk. En Jeroen heeft natuurlijk het omslag van dit boekje ontworpen. En zoals het 

een ontwerper betaamd is mijn invloed uiteindelijk beperkt gebleven. 

En natuurlijk Manon. Al bijna dertig jaar aan mijn zijde en al die tijd hebben we 

samen gezorgd om ons gezin en elkaars werk mogelijk te maken. Je hebt een  paar 

zeer moeizame jaren achter de rug en bent stapje voor stapje op de weg terug. Maar 

in die jaren heb je nooit de moed laten zakken. Ik ben trots op je.  

 


