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Dankwoord 

DANKWOORD 

Dat het boekje er na jaren eindelijk ligt is te danken aan velen. Het is niet meer 
mogelijk volledig te zijn en allen met naam en toenaam te noemen. Een ieder die 
mijn pad de afgelopen jaren heeft gekruist, heeft zijn of haar bijdrage geleverd en 
ben ik als zodanig veel dank verschuldigd. Een aparte vermelding voor degenen die 
het hele proces met me doormaakten lijkt echter toch op zijn plaats. 

Prof. dr. Paul R. Wesselink, lieve Paul, ik weet dat je nooit vooraan wilt staan als er 
complimenten worden uitgedeeld maar je verdient deze plek als geen ander. De 
mogelijkheden die ik van jou kreeg om mijn liefde voor en kennis van de endodon-
tologie te ontwikkelen zal ik nooit vergeten. Je bent een voorbeeld en daarom ben 
ik trots dat je mijn promotor bent. 

Dr. Arie-Jan van Winkelhoff, lieve Arie-Jan, pas in de laatste fase werd je officieel 
mijn copromotor. Je gedrevenheid en enthousiasme hebben me de stimulans 
gegeven om door te zetten na mijn eerste weifelende microbiologische stapjes. Als 
ik het niet zag zitten benadrukte je altijd weer het positieve van mijn onderzoeks
resultaten, waardoor ik meerdere keren over een dood punt heen kon stappen. Ik 
ben ontzettend blij dat je mijn copromotor wilt zijn. 

Rob Exterkate, lieve Rob, sommige dingen zijn absoluut niet in woorden uit te 
drukken. Een vraag, briefje, mailtje of telefoontje was altijd genoeg. Zonder 
terughoudendheid creëerde je altijd weer de juiste infrastructuur. Gelukkig ben je 
ook nog bereid om mijn paranimf te zijn. 

Jos Buijs, je ondersteuning bij een groot deel van het laboratoriumwerk was onmis
baar. Ik hoop dat ze dat op je nieuwe werkplek beseffen. 

Mark Buijs, enorm bedankt voor de mengsels die je voor me brouwde. 

Alphons Lammens, bedankt voor alle histologische coupes. 

Anneke Reijders, ontzettend bedankt voor je gezelligheid, morele en praktische 
steun. 

Marijke Voorn, bedankt voor je onmisbare ondersteuning bij het klinische deel 
van mijn onderzoek. Je leerde me zo goed kennen dat je zelfs mijn verjaardag 
verplaatste naar het begin van de lente! 

Judith Onnekink, je weet wel waarom! 

Drs. Wilfred R. Moorer, als perfecte kamergenoot altijd dichtbij voor een snelle vraag 
of correcties van mijn manuscripten. Mijn oprechte dank! 

Prof. dr. S.K. Thoden van Velzen, enorm bedankt voor alle snelle correcties en 
kritische suggesties. Het betekent enorm veel om van iemand als jij steun, interesse 
en complimentjes te mogen ontvangen. 

Dr. Peter Makkes en medewerkers van de stichting Bijzondere Tandheelkunde 
voor jullie onmisbare bijdrage aan hoofdstuk 4. Prof. W.P. Saunders and staff, 
dear Bill thank you for helping me find enough extracted teeth to complete chapter 
4. Drs. Bart van den Heuvel, bedankt voor je praktische hulp, de vele inhoudelijke 
discussies en je vriendschap! Alle (ex)collega's van de afdeling Cariologie, 
Endodontologie en Pedodontologie (in het bijzonder prof. dr. Bob ten Cate, dr. Peter-
van Amerongen en dr. Min-Kai Wu) voor ondersteuning, gezelligheid en kritiek. 
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Medewerkers van de afdeling Orale Microbiologie, in het bijzonder Carolien Tij hof -
Bosch, voor de gastvrijheid en microbiologische lessen in het laboratorium. Alle 
verwijzende tandartsen en patiënten, zonder jullie vertrouwen in mijn klinische 
vaardigheden had ik hoofdstuk 5 en 6 niet kunnen schrijven. Medewerkers van de 
afdeling Tandheelkundige Radiologie voor de vele foto's en computerprogramma's. 
Collega's en medewerkers van de tandartsenpraktijk Pieter Baststraat, bedankt 
voor jullie gezelligheid en ondersteuning. Dit is wat ik deed op al die 'vrije'dagen. 

En dan als laatste maar toch belangrijkste schakel mijn familie. 
Lieve mamma, Carmen, Mirjam, Jules, Bart, Marjolijn, Astrud en Djurre, het is er 
toch van gekomen, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke liefde en knuffels. 
Mijn allerliefste Jeroen, zonder jou was alles anders ! 
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