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Dankwoord

Fridus,

Mijn inspirator. Vanaf het moment dat ik voor mezelf een plekje bij jouw onderzoeksgroep had weten 

te ritselen was het al leuk. Eerst helpen, daarna scoren en gaandeweg breidde jij m’n takenpakket uit

waarna ook het wetenschappelijk schrijven steeds beter ging. Jij keek, en zag dat het goed was

(1.1.31), en gaf me de kans om te promoveren. Ons gezamenlijk gevoel voor humor heeft ons veel 

doen laten lachen. Ons gezamenlijk probleem heeft ons veel werk bezorgd: we vinden bijna alles 

leuk. Maar het aller-leukste is nu aanstaande: Promoveren. Ik weet alleen nog steeds niet of de weg 

ernaartoe nu leuker is dan het moment suprême. Dank voor jouw onuitputtelijke enthousiasme.

Wim,

Mijn mentor. Jij was altijd bereid om mijn ‘artikelen in wording’ te voorzien van commentaar. Dat heeft 

zeker geholpen om daar te komen waar ik u ben. Jij bracht mij ook naar verre oorden en liet me zien 

hoe onderzoek in de derde wereld eraan toegaat. Met behulp van aggregaten en compressors, en 

een heel gevolg aan ondersteuning, hebben we onderzoek kunnen doen op verschillende scholen in 

Myanmar. Dank voor die ervaringen. Ooit heb je je, na een dag hard werken, laten ontvallen dat er 

een goede tandarts in mij verloren is gegaan toen ik het ‘na opening bevriezende colaatje’ kon 

verklaren. Ik hoop dat ik die teleurstelling met mijn promotie enigszins goed heb kunnen maken.

Ubele,

Mijn co-promotor. Jij als allerhoogstgeleerde heeft me regelmatig doen verbazen over hoe vaak er 

kringeltjes onder mijn teksten stonden als ik ze van je terugkreeg. Hoe kon de hoogleraar nou zeggen 

“Ik begrijp er niets van” terwijl ik zo mijn best deed om het helder op te schrijven. Toch werden mijn 

stukken altijd beter van jouw commentaar. En de data nog eens op een andere manier berekenen en

bekijken leidt echt tot beter inzicht. Hoe vervelend dat soms ook is geweest. Dank voor jouw geduld 

en begeleiding.

Mark,

Jouw liefde voor getallen is besmettelijk, althans, ik heb het goed te pakken gekregen. Dat ik data-

analyse en statistiek ooit leuk zou gaan vinden had ik na de middelbare school nooit kunnen 

bedenken. Wellicht heeft juist die middelbare school daar ‘als bron des levens’ een aandeel in gehad. 

Dank voor jouw begeleiding bij het berekenen van “doe maar alles”.

Paula,

Wat hebben wij een hoop werk verzet! Honderdduizenden zo niet miljoenen getallen hebben we 

geroepen, af en toe onderbroken door de slappe lach zo rond een uur of vier. Dan werden we wel 

eens een beetje melig en heb ik zelfs jou eens koffie zien drinken. Je hebt ook een mooie appeltaart-

traditie in het leven geroepen. Dank voor het prettig samenwerken.
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Mahe & Yvonne,

Eigenlijk is het allemaal jullie ‘schuld’. Hadden jullie me nooit benaderd om als proefpersoon mee te 

doen aan een tandenborstelonderzoek, dan was dit er waarschijnlijk nooit van gekomen. Ik vond het 

altijd leuk om mee te doen. Zo leuk dat ik zelf ook wel onderzoek wilde doen. Van jullie heb ik veel 

geleerd.

Nienke,

Jouw liefde voor orde en structuur heeft zeker een onmiskenbare bijdrage geleverd aan de 

onderzoeksprojecten op zaal. Jouw heldere manier van werken en je SOP-jes voor alles wat je maar 

kunt verzinnen, daar kan ik nog wat van leren. Jij hebt ‘ons industrie onderzoek’ naar een hoger 

kwaliteitsniveau getild. 

Dagmar,

Dat we nu tegelijkertijd promoveren, dat had ik nooit kunnen vermoeden toen je bij ons stage kwam 

lopen om de inmiddels beroemde DAGMAR-studie uit te voeren. Je vond het maar niks dat acronym. 

Precies dat vond ik dan weer heel grappig. Ik ging jou leren klinisch onderzoek te doen. Inmiddels 

ben je zeer bedreven in onderzoek en heb ik van jou geleerd hoe je een systematic review moet

doen. Poeh, dat is me een werk. Jij bent inmiddels al bijna toe aan je derde PubMed pagina met SR’s 

only. Daar heb ik heel veel bewondering voor.

Bruno,

Bedankt dat je mij de mogelijkheid hebt geboden om dit proefschrift nou eindelijk eens af te maken. 

“Dan gaan er deuren open die anders gesloten blijven.” Inmiddels ben ik door zo’n deur gestapt. 

Monique,

Op de Louwesweg zat je nog bij ons op de onderzoekskamer. Ook al deed je niet mee aan de 

onderzoeken, je was wel altijd geïnteresseerd, en een fijne kamergenoot. Als chef de clinique vroeg je 

mij als hoofdmondhygiënist. Dank voor je vertrouwen in mij als ‘primus inter pares’. 

Collega’s van paro,

Velen van jullie hebben weleens geholpen met onderzoek als er weer eens 40 onderkaken 

gebitsreinigd moesten worden. Zonder jullie was dat allemaal niet gelukt. Het is prettig om zulke 

flexibele collega’s te hebben.

Proefpersonen, 

Misschien zijn jullie wel de belangrijkste groep mensen die ik moet bedanken. Zonder jullie 

bereidwilligheid om voor de zoveelste keer weer eens 48 uur niet te poetsen, of drie weken je 

onderkaak, was dit proefschrift er natuurlijk nooit gekomen. Bedankt!
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Laurens en Tom,

Ik ken jullie al langer dan mijn halve leven. Laurens uit de brugklas, en Tom, via Pepijn, van de 

natuurkundeborrels. Door de jaren heen heel veel met jullie meegemaakt. Vakanties, stappen, 

squashen, bier drinken, Axis & Allies etc. Daar heb ik heel goede herinneringen aan. Dank dat jullie 

mijn paranimfen willen zijn. We gaan vanaf nu weer wat vaker een biertje drinken.

Mijn vrienden en vriendinnen,

Dank voor jullie geduld. De afgelopen tijd heb ik meer dan eens verstek moeten laten gaan als er iets 

leuks gepland stond en ik weer eens aan m’n onderzoeken moest werken. Vanaf nu ben ik er weer

bij.

Familie,

Promoveren is wel een beetje een dingetje bij ons. Jullie nimmer aflatende interesse in de voortgang 

van mijn promotie heeft mij op sommige momenten weer eens dat extra beetje energie gegeven om 

er weer een tegenaan te gaan. Nu is het dan eindelijk af.

Lieve ouders,

Ontzettend bedankt voor jullie steun en vertrouwen in mij. Jullie hebben altijd gezegd “je kunt het 

wel”. Dat had ik soms ook weleens nodig. Ook heel veel dank voor alle tijd die jullie met de kinderen 

doorbrengen. Vooral het laatste jaar waarin ik echt dingen af moest maken mochten de kids altijd 

naar jullie toe zodat ik aan m’n boekje kon werken. Ik ben blij dat ik zulke lieve ouders heb.

Lieve Mijntje en Sarah,

Ik ben de laatste tijd wel heel vaak heel druk geweest met papa’s werk. Daarom konden we soms niet 

oefenen met fietsen, of samen eten koken, of andere dingen samen doen. Vanaf nu gaan we weer 

veel vaker samen dingen doen in plaats van dat papa op zolder achter z’n pjoeter moet zitten. Of is 

het vóór z’n pjoeter zitten? Jullie zijn de allermooiste cadeautjes die ik ooit heb gekregen. Ik hou van 

jullie.

Lieve Mirjam,

Nu is het af. Eindelijk is het klaar. Wel heeft het een beetje lang geduurd he. Uuuuren zat ik boven op 

zolder tussen allemaal papieren te werken aan m’n boekje. Of ik nóg een kopje thee lustte (met een 

heel pak speculaasjes erbij). Roomservice verbleekt bij jouw goede zorgen voor mij, vooral 

gedurende de laatste jaren waarin we twee prachtige dochters kregen en ik soms veel te weinig 

aandacht heb gegeven, en er veel op jou schouders terechtkwam, en we ook nog gingen verhuizen, 

en jij ook nog voor je zelf begon. Toffe Stoffen, jij, en de meiden krijgen vanaf nu weer de volle 

aandacht van mij. 

Lieve Phoups, ik hou van jou.
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