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(ACKNOWLEDGEMENTSS IN DUTCH) 

Hett onderzoek waarop dit proefschrift is gebaseerd, hoezeer ook een proeve van 
solistischh doorzettingsvermogen, heeft vanaf het begin de belangstelling, 
begeleidingg en bijdragen van velen gekend. Alleen daardoor is het kunnen 
wordenn tot wat het thans is. Ieder die op enigerlei wijze belangstelling toonde, 
begeleidingg bood of een bijdrage leverde ben ik daarvoor zeer erkentelijk. Een 
kleinn aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken. 

Hooggeleerdee Eijkman, beste Michiel. Als promotor bood je mij dat wat ik 
inn de jaren voor dit onderzoek vanuit mijn docentenrol reeds in je waardeerde. Je 
enthousiasmee stimuleerde me, je betrokkenheid zette me scherp, je ervaring als 
publicistt bracht me bij te schrijven vanuit de optiek van de lezer, je altijd open 
staandee deur nodigde me uit om "even bij te kletsen", je liberale geest bood me 
dee academische "beslissingsvrijheid" die ik nodig heb om te presteren, je brede 
netwerkk bracht me met zovele boeiende mensen in contact. Bovendien is het 
voorr een belangrijk deel jouw verdienste dat ik dit onderzoek kon uitvoeren. 
Michiel,, je persoonlijke aandacht bij de draaglast die op mijn levenspad kwam 
heeftt mij veel draagkracht gegeven. 

Hooggeleerdee Hoogstraten, beste Johan. Ik zou hier graag uitweiden over 
jee ongekend heldere commentaren op mijn manuscripten, over het feit dat ik die 
altijdd binnen zeer korte tijd na inlevering van je terug ontving, over je 
indrukwekkendee methodologisch inzicht, over je lessen in het doseren van 
informatiee wanneer ik teveel tegelijk wilde beschrijven, over je relativerende 
humorr wanneer ik weer eens vele beren op mijn onderzoekspad zag. Maar 
fijntjess wijs ik je erop dat het in jouw optiek "gebabbel" zou zijn en niet "strak" 
genoeg,, niet zoals een proefschrift immers hoort te zijn. Johan, vooral de laatste 
anderhalf,, twee jaar is voor mij ons contact van proefschrift-overstijgende 
waardee geweest. 

Bijj  Movir zijn een paar mensen van groot belang geweest voor het tot stand 
komenn en uitvoeren van dit onderzoek. Van hen wil ik noemen Drs. E. 
Oldenziel,, die mij duidelijk kon maken dat psychisch leed ook als 
"schadeclaim""  valt te operationaliseren, alsmede Mw. J.P. Vermeulen en Dhr. 
B.J.M.W.. Hauer. Ik ben Jhr. mr. W.M. de Brauw erkentelijk voor de 
mogelijkheidd onze afdeling facetten uit dit onderzoek in de nabije toekomst 



196 6 DANKWOORD D 

naderr uit te laten werken. Ik waardeer het bijzonder dat bij het verstrekken van 
dee opdracht door de opdrachtgever geen enkel voorbehoud is gemaakt, noch in 
eenn later stadium enige pressie is uitgeoefend, aangaande openbaarmaking van 
uitkomstenn in wetenschappelijke literatuur. 

Voorafgaandd aan dit proefschrift verscheen Als de lont is opgebrand, een 
rapportt over hetzelfde onderwerp. Veel van de discussies binnen en 
commentarenn vanuit de begeleidingscommissie van dat rapport is van waarde 
geweestt voor dit proefschrift. Mij n dank gaat uit naar de leden: Dr. mr. R.H.B. 
Allard,, Prof. dr. M.A.J. Eijkman, Drs. H.W.B. Engel, Jhr. drs. J.D. van Foreest, 
Prof.. dr. Joh. Hoogstraten, Drs. E. Oldenziel en Prof. dr. W.B. Schaufeli. 

Hoewell  ik hiermee het "kleine aantal" mensen dat ik me voornam te 
bedankenn fors overschrijdt, wil ik heel nadrukkelijk alle tandartsen bedanken die 
dee moeite hebben genomen ofwel een vragenlijstboekje, ofwel een diskette in te 
vullen.. Het kostte vrij veel tijd en de aard van de vragen was zodanig dat 
beantwoordingg niet altijd makkelijk was. Ook wil ik op deze plek de tandartsen 
bedankenn bij wie ik indringende interviews heb mogen afnemen. Hun 
openhartigheidd aangaande hun persoonlijk wedervaren heeft mij veel over dit 
onderwerpp doen begrijpen. 

Dee medewerking van Van Ede Advies is van grote waarde geweest voor 
hett geslaagde verloop van een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Met 
namee wil ik bedanken Drs. H.W.B. Engel en Mw. drs. A.C.J. Schroder. Ook Dr. 
J.H.B,, de Bruijn, Drs. N.B.A. Heemskerk en Mw. T. Henselmans wil ik hierbij 
noemen. . 

Tijdenss dit onderzoek hebben enkele mensen mij nogal wat werk uit 
handenn genomen. Bedankt Gonnie Albrecht en Marion van Hattum voor, 
respectievelijk,, statistische en software-bewerkingen. Ook Eva Lobach, Thijs 
Timmermanss en een OnderzoeksPracticum-groepje met Daphne Breuker, Merel 
vann Geene, Anoek Gerlings en Frederick van der Ham wil ik hierbij bedanken. 

Voorr mijn collega's bij de afdeling Sociale Tandheelkunde & 
Voorlichtingskundee ben ik blij dat er nu eindelijk een vrij te verkrijgen boekje is 
verschenen,, na een steeds geheimzinniger wordend, niet openbaar, rapport. Met 
namee mijn kamergenoten Jan P. en Johan K. dank ik voor hun "social support" 
tijdenss de afgelopen woelige jaren. Jan den D. verdient credits voor het indertijd 
signalerenn van de relevantie van het onderwerp. Bedankjes ook voor Ivonne, 
onzee secretaresse, die me op velerlei wijze heeft bijgestaan. 

Tott slot, dit is een moment om die mensen in de schijnwerper te zetten die voor 
mijj  persoonlijk, niet alleen tijdens deze onderzoeksjaren, van levensbelang zijn. 
Lievee pa en ma, dank voor julli e onvoorwaardelijke steun en liefde. Die 
schijnwerperr raakt wat mij betreft nooit "opgebrand"! Lieve lieve Elias, Papa's 
Grotee Vriend, "we'll keep the light burning"! 


