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Nawoord d 

Hett is een bijzondere ervaring voor een werktuigbouwkundig ingenieur, die al een 

werkzaamm leven achter de rug heeft, een promotieonderzoek te doen in de tandheelkunde. 

Meestall  willen mensen met ervaring promoveren op een terrein, waar zij ervaring hebben 

opgedaan.. Ik heb mij bezig gehouden met de ontwikkeling, productie en/of verkoop van 

koffiezetters,, broodroosters, elektrische dekens, kooktoestellen, koelkasten, wasmachines. 

vaatwassers,, compressoren, gloeilampen, keukenmeubels, telefooncentrales, email, 

emailleerinstallaties,, vliegtuigkeukenapparatuur, boilers, fietsen en uniformen voor 

verpleegkundigen;; een breed scala aan producten, maar geen enkel product heeft een relatie 

mett de tandheelkunde. De meeste werktuigbouwkundig ingenieurs beginnen in de 

ontwikkelingg van producten en doen dan vaak onderzoek. Ik had tot mijn aantreden bij het 

ACTAA zelf nooit onderzoek gedaan. 

Hoee is het dan zo gekomen? Ooit, tijdens mijn studie in Delft, wilde ik tandarts 

wordenn en de belangstelling voor het vak tandheelkunde is gebleven. Carel Davidson wil ik 

bedanken,, dat hij mij in de gelegenheid heeft gesteld om op dit terrein onderzoek te doen en 

mijj  heeft geïntroduceerd in voor een werktuigbouwkundige nieuwe wereld: de academische 

wereldd van tandheelkundige materiaalwetenschappen. 

Albertt Feilzer (mijn promotor), jou wil ik bedanken voor het vertrouwen, de strategie 

achterr het onderzoek, het niet aflatende enthousiasme en de inzet, waarmee jij , Albert mij 

ondersteunde.. Voorts wil ik mijn co-promotor Pallav bedanken voor zijn bijdrage. Het was 

zeerr verfrissend het inzicht dat hij elke keer weer wist te verschaffen in de voor mij soms 

moeilijkk te doorgronden materie, dit theoretisch ondersteunt vaak met formules en al. 

Jeff  van der Zei van Elephant Dental B. V. wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van 

materialen,, het enthousiast maken van zijn medewerkers om hulp te verlenen bij het 

onderzoekk en het bedenken van steeds weer nieuwe ideeën en gezichtspunten. Van deze 

medewerkerss mag Wiljo de Ruiter niet ongenoemd blijven voor het vele werk wat hij 

gestokenn heeft in de omzetting van CAD modellen naar eindige elementen analyse modellen. 
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Nawoord Nawoord 

Hett was goed vertoeven op de afdeling Materiaalkunde, de sfeer was er uitstekend en degene, 

diee een belangrijk stempel drukt op deze goede sfeer is Toon de Gee. Van de medewerkers 

moett ik zeker Arie Werner, Jaqueline Rezende en Hans Ferwerda (ex-medewerker) bedanken 

voorr het vele werk dat zij voor mijn onderzoek hebben gedaan. 

Maximm Aamts (ex-medewerker) en later Cees Kleverlaan waren altijd bereid mij weer eens 

mett computerproblemen te helpen, deze computers vertonen soms kuren, het zijn net mensen. 

Verderr was het heel gezellig met de collega promovendi en collega medewerkers op 

dezee heel internationale afdeling: Ahmed El-Zohairy (Egypte), Alma Dozic (Bosnië), Anne 

vann Dalen (Nederland), Duygu Kara (Turkije), Giuseppe Isgro (Italië). Peter Bolhuis 

(Nederland),, Raimond van Duinen (Nederland), Rien van Paridon (Nederland), Tony Begazo 

(Peru)) and Hang Wang (China). 

All  met al was het een heel bijzondere ervaring, die ik niet gemist zou willen hebben. 
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