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DANKWOORD D 

"" Wetenschappelijke waarheden worden voortdurend 
gewijzigd,, naarmate onze kennis toeneemt" 

(Ladyy Eve Balfour) 

Ditt proefschrift is gebaseerd op onderzoek, dat is verricht binnen de sectie Materiaalkunde van 

hett ACTA, en is het resultaat van inspanningen van een veel grotere groep mensen dan de 

naamsvermeldingg van de promovendus op de omslag doet vermoeden. Ik ben dan ook veel dank 

verschuldigdd aan allen, die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit 

proefschrift.. Zonder iemand tekort te willen doen, wil ik in dit dankwoord een aantal mensen 

apartt vermelden. Mijn gedachten gaan daarbij allereerst uit naar mijn ouders en familie, die ik 

buitengewoonn dankbaar ben voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens mijn school- en 

universiteitsperiode,, de vestiging van een eigen tandartspraktijk en de promotiefase. Doordat het 

promotieonderzoekk gecombineerd werd met het voeren van een eigen praktijk, heeft het 

thuisfrontt hét in de afgelopen jaren vaak zonder mij moeten stellen, lijfelij k dan wel geestelijk, 

enn dat is niet altijd even makkelijk geweest. Daarom, lieve Marjolein, Quirijn (7), Roos (6) en 

Sijbrandd (6), heb ik grote bewondering voor de wijze waarop julli e in deze periode achter mij 

zijnn blijven staan. Een ander aspect is dat ik de mogelijkheid had dit onderzoek te doen omdat 

allee medewerkers in de praktijk ervoor zorgden dat de patiëntenbehandelingen, ook tijdens mijn 

afwezigheid,, gewoon doorgang vonden. Daarbij wil ik aantekenen dat de energieke inzet en het 

verantwoordelijkheidsgevoell  van mijn balieassistente Leny Lugtu hierin een grote rol hebben 

gespeeld. . 

Mij nn promotor, Prof. Dr. A.J. Feilzer, beste Albert, veel dank voor de enthousiaste manier 

waaropp je mij hebt gemotiveerd. Ook in de periode dat het onderzoek dreigde te stagneren ben 

je,, samen met Toon de Gee (co-promotor), blijven geloven in de opzet van het onderzoek en zijn 

julli ee vierkant achter mij gaan staan. Daarnaast heb ik bewondering voor de zeer energieke, 

directe,, maar ook zorgzame wijze waarop je onze afdeling, waar toch mensen van diverse 

pluimagee werken, bestuurt. De hoop dat deze promotie niet het einde is van onze samenwerking, 

maarr dat wij ook in de toekomst nog nieuwe dingen samen kunnen realiseren. 

Mij nn co-promotor, Dr. AJ. de Gee, beste Toon, hoe kan ik jou bedanken voor de enorme 

zorgvuldigheidd en het oneindige geduld waarmee je mijn manuscripten hebt nagelopen? Onze 

langee gesprekken over de juiste opbouw en formulering hebben mij geleerd dat werkelijk alle 
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aspectenn van een onderzoek zorgvuldig moeten worden afgewogen en zodanig besehreven 

moetenn worden dat ze voor een ieder begrijpelijk zijn. Dit alles vond, dankzij jouw 

buitengewoonn aimabele karakter, altijd plaats in een warme hartelijke atmosfeer, waarbij ook 

humorr en relativering een belangrijke plaats innamen. Bc kan met recht zeggen dat ji j er 

werkelijkk alles aan gedaan hebt om mijn promotie te laten slagen en dit zonder jezelf ook maar 

eenn moment op de voorgrond te plaatsen. Binnen de universitaire wereld is dit geen usance, en 

daaromm heb ik het ook als een voorrecht ervaren door jou begeleid te mogen worden bij deze 

promotie. . 

Dee beoordelingscommissie met Prof. dr. T.M.G.J. van Eijden, Prof. dr. M.C.D.N.J.M. 

Huysmanss en Prof. dr. P.R. Wesselink, wil ik bedanken voor hun kritische beoordeling van het 

manuscriptt en hun constructieve opmerkingen. 

Prof.. Dr. CL Davidson wil ik bedanken voor het feit dat hij mij in 1997 in de gelegenheid 

heeftt gesteld op vrijwillig e basis te starten met dit onderzoek en voor zijn bijdrage aan de eerste 

publicatie.. Dr. J.H.N. Pameijer, beste Jan, veel dank voor alle leerzame uurtjes, waarin wij 

samenn zo plezierig hebben gewerkt aan twee meer op de praktijk georiënteerde artikelen. Prof. 

Dr.. RX. Erickson (Creighton University School of Dentistry, Omaha, VS), beste Bob, hartelijk 

dankk voor je hulp om de Engelse tekst te corrigeren en beter leesbaar te maken. 

Zonderr de hulp van de studenten Yves Siauta, Maartje Holten, Alia Koch (Colombia 

University,, New York, VS) en Angela Yngard was het natuurlijk bij een ontwerp van het 

onderzoekk gebleven en waren de experimenten nooit daadwerkelijk uitgevoerd. Ik wil julli e bij 

dezee heel hartelijk bedanken voor julli e grote bijdrage. In dit kader wil ik ook de 

onderzoeksschooll  van het IOT bedanken, omdat zij hebben gezorgd voor financiële steun voor 

dezee studenten gedurende het onderzoek. Ik heb geboft met deze gemotiveerde studenten, die 

bereidd waren ook nog extra tijd aan het onderzoek te besteden. Het feit dat Maartje Holten en ik 

nuu in de praktijk als collega's samenwerken en dat zij bij deze promotie als paranimf wil 

fungeren,, bevestigt de goede atmosfeer waarin de samenwerking heeft plaats gevonden. 

Mij nn kamergenoten Prem Pallav en Ahmed EI-Zohairy (Egypte) wil ik bedanken voor de 

gezelligee sfeer in kamer 1.15, met klassieke muziek en niet te vergeten een snufje sigarettenrook. 

Daarnaastt Pallav, vormden de door jou ontworpen en gemaakte apparaten een onmisbare schakel 

voorr de experimenten. Verder heb je mij het tekenen op de computer eigen gemaakt en dat is van 

onschatbaree waarde voor presentaties en illustraties, zeer veel dank daarvoor. Ook de vele 

discussiess over de adhesieve tandheelkunde met Ahmed zijn voor mij van groot belang geweest 

omdatt deze mij inzicht hebben verschaft in deze complexe materie. 

Ceess Kleverlaan en Floris van Ginkel wil ik bedanken voor hun hulp bij de statistische 

analysess van de data, daarnaast heeft Cees geholpen met de illustraties en staat hij altijd paraat 
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hijj  computerproblemen, en dat is goud waard. Verder bedank ik Hans Ferwerda voor zijn hulp 

bijj  de vervaardiging van de gestandaardiseerde kronen en natuurlijk Arie Wemer, die voor mij 

eenn vast aanspreekpunt is binnen de sectie Materiaalkunde en veel heeft geholpen bij het maken 

vann de SEM afbeeldingen. Bovendien is hij ook nog de leverancier van zeer delicate 

hondehbrokken,, die onze hond in slechts luttele seconden weet te verslinden. 

Ookk bedanken wil ik alle andere medewerkers van de sectie Materiaalkunde, die mij tijdens 

ditt onderzoek geholpen hebben of mij door koffiedrinken van het werk hebben gehouden, 

Beraard-Jann Venhoven, Maxim Aarnts, Jacqueline Rezende, Alma Dozic (Bosnië), Catherine 

Begazoo (Peru), Anne van Dalen, Raimond van Duinen, Niek de Jager, Rien van Paridon, Tjalling 

Algera,, Guiseppe Isgro (Italië) en Joost van Bruchem. 

Verderr wil ik ook alle orthodontisten, collega tandartsen en niet te vergeten de kinderen, die 

hunn geëxtraheerde premolaren wilden afstaan voor het onderzoek, heel hartelijk bedanken. 

Zonderr hen hadden wij überhaupt geen testexemplaren gehad en geen experiment kunnen 

uitvoeren. . 

Tenslottee wil ik de Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT) hartelijk bedanken voor 

hunn grote financiële bijdrage aan dit onderzoek. Hierdoor werden wij in staat gesteld de ACTA 

vermoeüngsmachinee verder te perfectioneren. Hetzelfde geldt voor de firma's Démedis, Bisco 

(VS)) én Kuraray (Japan) die na de afronding van het onderzoek hebben besloten, naast het ter 

beschikkingg stellen van materialen, ook een financiële bijdrage aan het onderzoek te leveren, 

OokOok 3M-ESPE heeft materialen voor dit onderzoek geleverd en Leaf Holland en Lactona hebben 

gezorgdd voor de presentjes voor de kinderen, die hun geëxtraheerde premolaren hebben 

afgestaan. . 

Bestee Walter en Maartje (paranimfen) en Paul (ceremoniemeester), vast bedankt voor julli e 

hulpp op deze gedenkwaardige dag. Lieve Marjolein, het is voorbij, we gaan op zomervakantie! 
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