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DANKWOORD 

Dit proefschrift had niet tot stand kunnen komen zonder de steun van velen, die ik hiervoor 

hartelijk wil bedanken. 

Prof. dr Prahl-Andersen dank ik voor de opleiding tot specialist in de Dento-Maxillaire 

Orthopedie. Tijdens deze opleiding werd mij de kans geboden een deel van het onderzoek uit te 

voeren. Daarna heeft zij mij de mogelijkheid geboden om in dienst bij de afdeling Orthodontie 

het onderzoek voort te zetten. Ook haar begeleiding op het wetenschappelijke vlak is zeer 

waardevol geweest voor de totstandkoming van dit proefschrift. 

Prof. dr Van Eijden dank ik voor de intensieve wetenschappelijke begeleiding tijdens het 

gehele promotieonderzoek en het schrijven van dit proefschrift, en de mogelijkheid die mij werd 

geboden om als onderzoeker van de kennis te profiteren, die bij de afdeling Functionele 

Anatomie aanwezig is. Dankzij zijn heldere wijze van formuleren wist hij vaak mijn gedachten 

te ordenen en een duidelijkere structuur aan te brengen in onze publicaties en het proefschrift. 

Prof. dr W.A. Weijs dank ik voor de suggesties en adviezen die mij hebben geholpen om 

bepaalde denkprocessen in goede banen te leiden. Zijn vermogen om complexe vragen te 

reduceren tot minder complexe stukjes was vaak erg verhelderend. Zijn vertrek naar Utrecht 

heeft mij zeer gespeten. 

I am grateful to dr Kiliaridis who offered me the opportunity to participate in the joint 

research project, which was performed at the YMCA Holiday Camp of Agios Nikolaos, 

Halkidiki, Greece. The warmth and hospitality during the period of hard working were 

overwhelming. 

Drs Van Ginkel dank ik voor de goede begeleiding en het geduld bij de statistische 

verwerking van de gegevens. Telkens weer slaagde hij erin om mij inzichtelijk te maken waarom 

een bepaalde statistische analyse werd gebruikt, en wat de resultaten betekenden. Dit ondanks 

het feit dat ik zijn "taal" niet machtig ben. 

Dr Van Spronsen dank ik voor het gebruik van een deel van zijn onderzoeksmateriaal dat 

heeft gediend als vergelijkingsmateriaal. Zonder zijn promotie, waarop mijn onderzoek heeft 

voortgebouwd, en de gedachtenwisselingen over het promotie-onderwerp zou dit proefschrift er 

waarschijnlijk heel anders hebben uitgezien. Onze samenwerking op wetenschappelijk gebied 

heeft mede bijgedragen tot onze samenwerking op klinisch gebied, in de vorm van onze 

associatie. 

Dr Habets dank ik voor de logistieke en organisatorische ondersteuning tijdens de 

periode dat de metingen werden uitgevoerd, en voor de adviezen tijdens de schrijf- en drukfase. 

Zijn organisatorische ervaringen en bestuurlijke kennis hebben mij enorm geholpen. 

De heren Hersbach en Brugman dank ik voor de hulp bij het vervaardigen van een aantal 

illustraties en grafieken. 

Drs Van Ruijven dank ik voor de ondersteuning op het gebied van de informatica en het 
109 



schrijven van het computerprogramma waarmee een aantal metingen digitaal kon worden 

geregistreerd. 

De heer Buck dank ik voor het vervaardigen van de gipsmodellen en de beetplaten, die 

nodig waren bij de bijtkrachtregistraties. 

Mevrouw Post dank ik voor het vervaardigen van de röntgenfoto's die zijn gebruikt voor 

de schedel- en aangezichtsmetingen. 

De afdeling Orale Functieleer dank ik voor het beschikbaar stellen van een aantal 

meetfaciliteiten en de ruimte waar een deel van de metingen heeft plaatsgevonden. 

De heer Van der Weijden dank ik voor de technische ondersteuning tijdens het uitvoeren 

van de metingen bij de afdeling Orale Functieleer. 

Dr Beelen dank ik voor het beschikbaar stellen van de meetstoel waarmee de 

beenkrachten zijn gemeten. 

Pie Medical Benelux BV dank ik voor het beschikbaar stellen van een echoscanner 

waarmee de kauwspieren zijn gemeten. 

Alle medewerkers bij de afdelingen Orthodontie en Functionele Anatomie dank ik voor 

de prettige samenwerking en de helpende hand die mij werd geboden op diverse vlakken. 

Alle vrijwilligers dank ik voor de tijd die zij hebben vrijgemaakt voor, en de energie die 

zij hebben gestoken in dit onderzoek. Zonder hun bijdrage was dit onderzoek niet mogelijk 

geweest. 
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