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Dankwoord

Dit promotietraject had ik nooit kunnen afronden zonder een vangnet van betrokken men-
sen om me heen. Ik heb dit dankwoord met veel plezier geschreven, omdat ik de mensen 
die de afgelopen jaren op werk- en privégebied dichtbij me hebben gestaan, eindelijk eens 
onder de aandacht kan brengen. Het schrijven van dit hoofdstuk deed me dan ook beseffen 
dat het hebben van dit vangnet voor mij een enorme rijkdom is, me gelukkig maakt en 
veerkracht geeft wanneer dat nodig is.

Prof. dr. de Jongh, beste Ad, in het derde jaar van mijn studie tandheelkunde heb ik bij 
jou aangeklopt omdat ik interesse had in het doen van onderzoek naar “de menselijke kant 
van de tandheelkunde”. Enthousiast als altijd gaf je mij de kans onderzoek te komen doen 
bij de Sectie Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde. Tijdens dat project leerde ik je 
kennen zoals ik je nu nog ken: gedreven, enthousiast, niet snel tevreden en altijd op zoek 
naar nieuwe uitdagingen. Ik denk dat dat we toentertijd allebei niet hadden kunnen ver-
moeden dat we nog een behoorlijke tijd zouden gaan samenwerken… Na de afronding van 
de studie tandheelkunde ben ik begonnen aan de opleiding tot Tandarts-Angstbegeleiding 
waar jij zitting hebt in de opleidingscommissie. Een deel van deze opleiding bestaat uit het 
doen van wetenschappelijk onderzoek en dat onderzoek is uiteindelijk uitgemond in mijn 
promotieonderzoek. Als promotor heb je zeer veel tijd besteed aan mijn begeleiding en ook 
regelmatig je zorgen geuit wanneer je vond dat het allemaal niet snel genoeg ging, omdat 
ik er teveel dingen naast deed. Gelukkig hebben we altijd de dialoog en voortgang gaande 
gehouden en ligt er nu dit proefschrift voor ons! Jaren geleden gaf je me een boek met als 
titel “Tussenstations”, omdat je hoopte dat ik, ook als afgestudeerd tandarts, weer verder 
zou gaan met het doen van onderzoek. Dat heb ik gedaan en nu ben ik aangekomen bij het 
eindstation van deze bewogen, maar mooie reis. Dank voor de begeleiding hierbij! Wie weet 
wat voor reizen de toekomst nog in petto heeft!

Dr. A.J. van Wijk, beste Arjen, eigenlijk is het vreemd dat je pas in een laat stadium 
formeel als copromotor bent “benoemd”. In feite was je dit al van meet af aan. Ik heb je 
leren kennen als een zeer snelle denker (en prater) met een lach die overal op ACTA te horen 
is. Jij was degene die tijdens mijn promotietraject het meest pragmatisch was en stap voor 
stap keek wat nodig was om weer een stuk van mijn onderzoek af te ronden. Dank je voor 
je geduld bij het uitleggen van voor mij vreselijk ingewikkelde statistiek, de discussies die 
we hebben gevoerd over mijn onderzoek en natuurlijk ook de bijzonder levendig vertelde 
anekdotes waarmee je menig lunchpauze hebt gevuld!

Uiteraard wil ik ook alle leden van de leescommissie bedanken, omdat jullie bereid zijn 
geweest genomen dit proefschrift kritisch door te nemen: prof. dr. M.A.J. Eijkman, prof. dr. 
M. van der Gaag, prof. dr. J. Hoogstraten, prof. dr. B. G. Loos en dr. C.M. Visscher.

Michiel Eijkman, beste Michiel, als pas afgestuurde tandarts nam u mij onder uw vleugels 
om samen aan een onderzoeksproject te werken. Sindsdien hebben we vele gesprekken 
gevoerd, niet alleen over een onderwerp dat ons beiden mateloos intrigeert: “de bijzondere 
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mens”, maar ook over vele andere zaken. De adviezen die u me als pas afgestudeerde tand-
arts en in de jaren erna gaf waren en zijn voor mij nog steeds heel waardevol. Dank hiervoor!

(Oud-) Collega’s van de Sectie Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde van het 
ACTA. Als student werd ik meteen door jullie opgenomen en ook al was ik met tussenpozen 
weg van de afdeling, bij terugkomst wachtte er altijd weer een warm bad van betrokken col-
lega’s. “Oud-gedienden” die ik al ken sinds mijn derde studiejaar en die nu nog bij de sectie 
werkzaam zijn: Ad, Arjen, Hanny (moeder der AIO’s: soms streng, maar altijd behulpzaam!), 
Irene, Jan den D, Ronald, wat zou deze afdeling zonder jullie zijn? Denise en Marieke, als 
AIO’s hebben we heel wat besproken en dat ging écht niet alleen over ons onderzoek.

Ik wil ook alle bachelor- en masterstudenten bedanken, net als de studenten van de post-
initiële differentiatieopleiding tot tandarts-angstbegeleiding, de medewerkers van de SBBT 
(in het bijzonder Dyonne Broers) en de medewerkers van de reguliere tandartspraktijken die 
zich allemaal enorm hebben ingezet om mij te helpen bij de dataverzameling. Zonder jullie 
hulp was ik nu nog láng niet klaar geweest. Er was soms heel wat volharding en creativiteit 
nodig om voldoende patiënten te kunnen includeren. Dit gold zeker voor de angstpatiënten 
voor wie het al een hele opgave was om überhaupt naar de tandarts te komen. Aan hen 
werd dan ook nog eens gevraagd aan een behoorlijk intensief onderzoek mee te werken. 
Zonder die patiënten, maar ook zonder de patiënten in de reguliere tandartspraktijken had 
mijn proefschrift er heel anders uitgezien.

Medewerkers van het Nederlands Tweelingenregister, in het bijzonder prof. dr. D.I. 
Boomsma en dr. R.S.L. Ligthart, wat was het leerzaam om op jullie afdeling mee te mogen 
draaien. Dorret, voor mij als tandarts ging er een compleet nieuwe wereld open toen ik door 
de deur stapte van de afdeling Biologische Psychologie. Het was bijzonder om te ervaren 
hoe gedreven en integer jij het Tweelingenregister bewaakt en inzet voor heel divers, maar 
heel relevant onderzoek. Lannie, de samenwerking met jou was heel speciaal. Dingen die op 
statistisch gebied voor jou gesneden koek zijn, waren voor mij een soort van abracadabra, 
maar met engelengeduld heb je me geholpen bij de totstandkoming van enkele artikelen. 
Daarnaast was het ook gewoon heel gezellig om met je samen te werken. Gelukkig maar, want 
dat onderzoek doen niet altijd extreem wetenschappelijk is, maar soms ook een kwestie van 
“dom aanpakken”, dat weet ik nu als geen ander. Misschien herinner jij je ook nog de duizen-
den kerstkaarten die we van adresstickers hebben voorzien in de hoop de non-respondenten 
te motiveren voor deelname? Uiteraard gaat mijn dank ook uit naar alle mensen die staan 
ingeschreven bij het Tweelingenregister en die de vragenlijst hebben ingevuld.

Collega’s van afdeling 022 van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, in het bijzon-
der de collega’s verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Werken 
als tandarts-angstbegeleiding is voor mij de beste drijfveer om onderzoek te willen én te 
kunnen doen. Het werk is zeer uitdagend en gaat ook niet altijd over rozen, maar dat hoort 
denk ik bij het werken in de Bijzondere Tandheelkunde. De saamhorigheid op de afdeling, 



175

Dankwoord

het inspannen voor de patiënt en nét dat stapje extra willen en kunnen doen, dat maakt dat 
ik met veel plezier bij en met jullie werk.

Collega’s van TNO Child Health, “team Mondzorg”: Annemarie Schuller, Erik Verrips, 
Ineke van Kempen, Ashley Verlinden en Erik Vermaire. Niet buigen bij tegenslag, maar met 
opgeheven hoofd een nieuw (en beter!) pad zoeken en bewandelen, dat is jullie op het lijf ge-
schreven. Bedankt voor alle steun en meedenken tijdens de afronding van mijn proefschrift.

Erik Vermaire, beste Erik, ooit collega’s op ACTA, waar een flesje handalcohol een 
onuitwisbare herinnering heeft gecreëerd, nu collega’s bij zowel CBT Alkmaar als bij TNO 
Child Health. Inmiddels werken we al heel wat jaren samen, zowel in de praktijk als in het 
onderzoek. De afwisseling daagt ons beiden uit, maar is soms ook een valkuil en dat begrijp 
jij als geen ander. Dank voor al je oplossingsgerichte adviezen en motiverende gesprekken! 
Ik wens iedereen een collega als jou toe! Drie jaar geleden mocht ik als paranimf naast jou 
staan en het verheugt me dat jij nu als paranimf tijdens de verdediging van mijn proefschrift 
naast mij wilt staan.

Peter Makkes, beste Peter, bedankt voor alles wat jij hebt gedaan om de angstbegelei-
ding in Nederland en daarbuiten op de kaart te zetten.

Ted Zuidgeest, beste Ted, bedankt voor het meeslepende enthousiasme dat ik heb 
ervaren tijdens je voorzitterschap van de VBTGG. Hopelijk zullen onze paden zich nog vaak 
kruisen!

Lieve vrienden, voor jullie allemaal geldt: ik zie jullie (te) weinig, maar onze jarenlange 
vriendschap is voor mij enorm waardevol. Een paar mensen wil ik bij naam noemen: An-
drea, Babette, Hanneke, Jolie, Joske, Leonoor, Alexander, Jan-Peter en Robert. Ik ken jullie 
inmiddels al een groot deel van mijn leven en als het aan mij ligt plakken we er nog heel wat 
jaartjes aan vast!

Joske den Engelsen, lieve Joske. 2001: poloshirtje, rode SCHUIM!-trui, iets bollere 
wangen, studeren en af en toe een eindje zeilen. Wat is er sindsdien een hoop in onze 
levens gebeurd en veranderd. Toch past onze vriendschap zich telkens weer naadloos aan 
de nieuwe omstandigheden aan. Als geen ander kun jij mij een spiegel voorhouden en me 
laten inzien wat ik moet doen of juist moet laten. Dank je daarvoor! Sinds 2001 ben je er 
voor mij op alle belangrijke momenten in mijn leven en daarom ben ik dolblij dat je als 
paranimf tijdens de verdediging van mijn proefschrift naast me wilt staan.

Lieve schoonfamilie, dank voor alle ongedwongen gezelligheid. Ans, ik kan me geen 
betere schoonmoeder wensen.

Lieve Regine, grote zus, als klein en verlegen meisje heb ik van achter jouw rug veilig de 
wereld kunnen ontdekken totdat ik zelf naar voren durfde te stappen. Vanaf de middelbare 
school heb jij mij een aantal keer een advies gegeven, waardoor ik een aantal belangrijke 
en bepalende keuzes heb durven en kunnen maken! Dit proefschrift is daarvan mede het 
resultaat! Dank je daarvoor!
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Lieve papa en mama, Leo en Mariëtte, ook al lijk ik voor de buitenwereld soms een echt 
zondagskind, jullie weten ook dat niet alles in mijn leven vanzelf is gegaan. De keuzes die 
ik heb gemaakt waren voor jullie misschien niet altijd even voor de hand liggend, maar ik 
heb me altijd gesteund gevoeld door jullie betrokkenheid en liefde. Zeker het afgelopen jaar 
hebben jaar hebben jullie me, zowel tijdens de weekendjes in Ruurlo als thuis, enorm veel 
(ver)zorg(en) uit handen genomen. Dank voor alles!

Lieve Teije, kleine reus van me, wat ben ik toch blij met jou! Jij hebt waarschijnlijk niets 
van dit hele proefschrift meegekregen, maar wat was het heerlijk om naar je te kijken wan-
neer jij, tevreden en volledig ontspannen, naast me lag te slapen en ik aan de afronding van 
dit proefschrift werkte. Ik kijk uit naar alle proefschriftvrije dagen waarop we leuke dingen 
gaan ondernemen!

Lieve Job, jij vindt het niet nodig om genoemd te worden in het dankwoord, maar toch 
doe ik het J! De afronding van dit proefschrift was de tweede pittige “bevalling” in een jaar 
tijd. Jij hebt me enorm goed bijgestaan, niet alleen door het overzicht te bewaken over wat 
er nog moest gebeuren, maar ook door je relativeringsvermogen, positiviteit en onnavolg-
bare humor! Vlak voordat ik jou leerde kennen was ik begonnen aan dit promotietraject. 
Hoe ik ben zonder promotiestress, dat weet je dus helemaal niet, maar ik beloof je: het 
wordt leuk! Kus!
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