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1. LIST OF COHORTS USED IN THIS THESIS

1. UMCG OSA study cohort, consisting of 102 patients with OSA from the 
University Medical Center Groningen (UMCG), Trial NL75 (NTR106), 
(METc2002/032). This was a single-center crossover trial with a 12-
week to 10-year follow-up. The inclusion started in 2002, and the 
follow-up was finished in 2016. – Chapter 5 and 7

2. REST study cohort was studied, consisting of 86 patients with OSA 
from the University Medical Center Groningen (UMCG), ClinicalTrials.
gov (NL34138.042.10). This was a single-center crossover trial with a 
12-month follow-up. The inclusion started in 2012, and the follow-up 
was finished in 2018. – Chapter 6

3. MADISE study cohort, consisting of 147 patients with OSA from the 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) hospital, ClinicalTrials.gov 
(NL66070.100.18). This was a single-center prospective cohort study. 
The inclusion started in 2018 and was finished in 2020. – Chapter 4

4. BOBYTE study cohort, consisting of 58 patients with OSA from the 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) hospital, ClinicalTrials.gov 
(NL64738.100.18). This was a single-center crossover trial with a 12-
week follow-up. The inclusion started in 2019, and the follow-up was 
finished in 2021. – Chapter 3
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2. LIST OF ABBREVIATIONS

AASM   American Academy of Sleep Medicine
AGE   Advanced glycation endproducts
AHI   Apnea hypopnea index
AU   Arbitrary units
BMI   Body mass index
BRP   Barbed suture pharyngoplasty
CPAP   Continuous positive airway pressure
DBP   Diastolic blood pressure
DM   Diabetes mellitus
eGFR   Estimated glomerular filtration rate
ESP   Expansion sphincter pharyngoplasty
ESS   Epworth sleepiness scale
FOSQ   Functional outcomes of sleep questionnaire
HbA1c   Hemoglobin A1c
HDL   High-density lipoprotein
HR   Heart rate
hsCRP   High sensitive C reactive protein
Il-6   Interleukin-6
Il-18   Interleukin-18
LDL   Low-density lipoprotein
MAD   Mandibular advancement device 
MetS   Metabolic syndrome
MMA surgery  Maxillomandibular advancement surgery
N/A   Not applicable
NS   Not significant
NTproBNP  N-terminal pro hormone B-type natriuretic peptide
ODI   Oxygen desaturation index
OSA   Obstructive sleep apnea  
PG   Polygraphy
POSA   Positional obstructive sleep apnea
PSG   Polysomnography
PT   Positional therapy
RCT   Randomized controlled clinical trial
SBP   Systolic blood pressure
SCORE  Systematic coronary risk evaluation
SF-36   Short-form survey
Skin AF  Skin autofluorescence
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SpO2   Oxygen saturation level
SR   Systematic review
sRAGE  Soluble receptor for advanced glycation end   
   products
TNFα   Tumor necrosis factor α
TE   Tonsillectomy
TST   Total sleep time
UPPP   Uvulopalatopharyngoplasty
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Annuarium commissie van de studievereniging Archigenes en studentlid 
van het interfacultaire Discipline Overleg Orgaan Tandheelkunde (DOOT). 
Daarnaast was zij medeorganisator van het lustrum van het Centrum voor 
Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) Groningen en bestuurslid van 
het International Student Congress Of (bio) Medical Sciences (ISCOMS), 
waar haar enthousiasme voor onderzoek werd aangewakkerd. Na het 
behalen van haar tandartsendiploma met Honours college in 2017 begon zij 
aan haar promotietraject in Amsterdam, waarnaast zij klinisch als tandarts 
werkzaam bleef. Julia zette zich in voor samenwerkingsprojecten tussen 
verschillende ziekenhuizen en tandheelkundige centra, waaronder het 
UMCG te Groningen, ACTA en het OLVG te Amsterdam. Gedreven door 
de relatie tussen slaap en tandheelkunde, behaalde zij de differentiatie tot 
Tandheelkundig Slaapgeneeskundige. Momenteel werkt zij als tandarts 
bij Cleyburch tandartsen te Noordwijk. Daarnaast is zij onderdeel van het 
OSA-team in het Tjongerschans ziekenhuis te Heerenveen. 

 

3. CURRICULUM VITAE

Julia Uniken Venema werd geboren op 13 juli 1992 
te ’s-Gravenhage. Het gymnasiumdiploma behaalde 
zij in het Brabantse Vught. Vanaf 2010 studeerde zij 
tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
waar zij zich ontwikkelde bij meerdere facultaire 
commissies. Zo was zij onder andere lid van de
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4. PHD PORTFOLIO

 LIST OF POSTER PRESENTATIONS
1. International Student Congress of (Bio)Medical Sciences 2016 

(ISCOMS), Groningen, The Netherlands, Dental side effects of 
long-term obstructive sleep apnea therapy, a comparison of three 
therapeutic strategies

2. SLEEP conference 2017, Boston, USA, Dental side effects of long-
term obstructive sleep apnea therapy

3. American Academy of Dental Sleep Medicine (AADSM) 2017, Boston, 
USA, Dental side effects of long-term obstructive sleep apnea therapy

4. American Academy of Dental Sleep Medicine (AADSM) 2019, San 
Antonio, USA, Long-term obstructive sleep apnea therapy; a 10-year 
follow-up of mandibular advancement device and continuous positive 
airway pressure.

 LIST OF ORAL PRESENTATIONS
1. Annual conference Nederlandse Vereniging Tandheelkundige 

Slaapgeneeskunde (NVTS) 2016, Nieuwegein, The Netherlands, 
Dentale bijwerkingen van verschillende type MRA’s

2. American Academy of Dental Sleep Medicine (AADSM) 2017, Boston, 
Dental side effects of long-term obstructive sleep apnea therapy

3. Annual conference Nederlandse Vereniging Tandheelkundige 
Slaapgeneeskunde (NVTS) 2022, Naarden, The Netherlands, 
Wat is het effect van MRA-therapie op de bloedwaarden en het 
cardiovasculaire risico bij apneu-patiënten?

 LIST OF PUBLICATIONS
1. Uniken Venema JAM, Stellingsma C, Doff MHJ, Hoekema A. 

Dental side effects of long-term obstructive sleep apnea therapy : a 
comparison of three therapeutic modalities. JDSM 2018;5(2):24–8. 

2. Uniken Venema JAM, Doff MHJ, Joffe-Sokolova DS, Wijkstra PJ, 
van der Hoeven JH, Stegenga B, Hoekema A. Dental side effects 
of long-term obstructive sleep apnea therapy: a 10-year  follow-up 
study. Clin Oral Investig. 2020 Sep;24(9):3069–76.     
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3. Vonk P, Uniken Venema JAM, Hoekema A, Ravesloot M, Muusers 
J, de vries N. Jaw thrust versus the use of a boil and bite mandibular 
advancement device as a screening tool during drug-induced sleep 
endoscopy. J Clin Sleep Med. 2020 Feb 14;16. 

4. Uniken Venema JAM, Doff MHJ, Joffe-Sokolova D, Wijkstra PJ, 
van der Hoeven JH, Stegenga B, Hoekema A. Long-term obstructive 
sleep apnea therapy: a 10-year follow-up of mandibular  advancement 
device and continuous positive airway pressure. J Clin sleep Med  
JCSM  Off Publ Am  Acad Sleep Med. 2020 Mar;16(3):353–9. 

5. Uniken Venema JAM, Rosenmöller BRAM, de Vries N, de Lange J, 
Aarab G, Lobbezoo F, Hoekema A. Mandibular advancement device 
design: a systematic review on outcomes in obstructive  sleep apnea 
treatment. Sleep Med Rev. 2021 Dec;60:101557. 

6. Uniken Venema JAM, Knol - de Vries GEK, van Goor H, Westra 
J, Hoekema A, Wijkstra PJ. Cardiovascular and metabolic effects 
of a mandibular advancement device and continuous positive 
airway pressure in moderate obstructive sleep apnea: a randomized 
controlled trial. J Clin Sleep Med. 2022, Jan;10.5664.

7. Bosschieter PFN, Uniken Venema JAM, Vonk PE, Ravesloot MJL, 
Hoekema A, Plooij J, Lobbezoo F, de Vries N. Equal effect of a non-
custom versus a custom mandibular advancement device in treatment 
of obstructive sleep apnea. J Clin Sleep Med. 2022, May; 10.5664. 

8. Uniken Venema JAM, Bosschieter PFN, Hoekema A, Plooij J, 
Lobbezoo F, de Vries N. Do dental parameters predict severity of 
obstructive sleep apnea and mandibular advancement device therapy 
outcomes? A pilot study. Submitted

9. Bosschieter PFN, Uniken Venema JAM, Vonk PE, Vanhommerig 
JW, Hoekema A, Plooij JM, Lobbezoo F, Vries de N. An interim oral 
appliance as a screening tool during drug-induced sleep endoscopy 
to predict treatment success with a mandibular advancement device 
for obstructive sleep apnea. Submitted

 
LIST OF AWARDS AND GRANDS

1. Graduate Student Research Award American Academy of Dental 
Sleep Medicine (AADSM) 2017 

2. NVTS Research Grant 2020
3. Investigator grant Airway Management      
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 EXTRACURICULAR ACTIVITIES
1. Differentation in dental sleep medicine (NVTS) 2018
2. Moderator annual conference, Nederlandse Vereniging 

Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) 2019
3. Conference committee annual conference, Nederlandse Vereniging 

Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS) 2019
4. PhD council, 2020-2021
5. Exam committee, Nederlandse Vereniging Tandheelkundige 

Slaapgeneeskunde (NVTS) 2020 to date

 PhD COURCES
1. Course statistics and Methodology, Rijksuniversiteit Groningen 

(RUG), 2016
2. EBrok, NFU BROK academie, 2017 + re-accreditation 2021
3. Course on scientific integrity, Academisch Centrum Tandheelkunde 

Amsterdam (ACTA), 2019
4. Scientific writing, AMC Graduate School, 2019/2020
5. Scientific presenting, talencentrum VU, 2019
6. Oral biology, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam 

(ACTA), 2021
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5. LIST OF AUTHOR CONTRIBUTIONS 

Chapter 2 - Mandibular Advancement Device design: A systematic review 
on outcomes in obstructive  sleep apnea treatment.
Study design    JUV, AH
Data collection   JUV, BR 
Data analysis    JUV, AH
Interprettion of results  JUV, NV, FL, AH 
Preparation of the manuscript JUV, BR, NV, JL, GA, FL, AH

Chapter 3 - Equal effect of a non-custom-made versus a custom-made 
mandibular advancement device in treatment of obstructive sleep apnea.
Study design    PB, JUV, PV, AH, NV
Data collection   PB, JUV, PV
Data analysis    PB, JUV
Interprettion of results  PB, JUV, AH, NV
Preparation of the manuscript PB, JUV, PV, MR, AH, JP, FL, NV

Chapter 4 - Do dental parameters predict severity of obstructive sleep 
apnea and mandibular advancement device therapy outcomes? A pilot 
study
Study design    JUV, PB, AH, FL, NV
Data collection   JUV, PB
Data analysis    JUV, PB
Interprettion of results  JUV, PB, AH, FL, NV
Preparation of the manuscript JUV, PB, AH, JP, FL, NV

Chapter 5 - Long-term obstructive sleep apnea therapy; a 10-year follow-
up of mandibular advancement device and continuous positive airway 
pressure.
Study design    JUV, MD, DJS, PW, JH, BS, AH
Data collection   JUV, DJS, AH
Data analysis    JUV, DJS, AH
Interprettion of results  JUV, AH
Preparation of the manuscript JUV, MD, DJS, PW, JH, AH
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Chapter 6 - Cardiovascular and metabolic effects of a mandibular 
advancement device and continuous positive airway pressure in moderate 
obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial.
Study design    JUV, GKV, AH, PW
Data collection   JUV, GKV
Data analysis    JUV, GKV, HG, JW
Interprettion of results  JUV, GKV, HG, JW, AH, PW
Preparation of the manuscript JUV, GKV, HG, JW, AH, PW

Chapter 7 - Dental side effects of long-term obstructive sleep apnea 
therapy; a 10-year follow up study.
Study design    JUV, MD, DJS, PW, JH, BS, AH
Data collection   JUV, DJS, AH
Data analysis    JUV, DJS
Interprettion of results  JUV, AH
Preparation of the manuscript JUV, MD, DJS, PW, JH, AH
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6. DANKWOORD

“Non è la mano che dona, ma il cuore.” 

Het is gelukt, mijn proefschrift is voltooid! Het is echter niet het werk van 
mij alleen, daarom zou ik graag een aantal mensen willen bedanken.
Allereerst zou ik alle patiënten willen bedanken voor hun deelname aan 
de klinische onderzoeken waarop dit proefschrift is gebaseerd. Zonder 
jullie tijd en inzet was dit proefschrift niet tot stand gekomen. 
Daarnaast zou ik een aantal mensen willen bedanken die mij hebben 
ondersteund bij het vormen en verbeteren van dit proefschrift:

Prof. De Lange, beste Jan, bedankt dat ik van jou het vertrouwen heb 
gekregen en deel mocht uitmaken van jouw onderzoeksteam. Bedankt 
voor de organisatie van deze dag en communicatie met de leescommissie.

Prof. De Vries, beste Nico, veel dank voor de ondersteuning vanuit de 
KNO. Ik waardeer je enthousiasme voor het doen van onderzoek en je 
inbreng van nieuwe ideeën. Ik heb veel geleerd van mijn periode op de 
afdeling KNO van het OLVG. Ook al was het niet altijd gemakkelijk om 
me als tandarts in een ziekenhuiswereld te begeven, ik heb het als zeer 
leerzaam en speciaal ervaren.

Prof. Lobbezoo, beste Frank, bedankt voor je steun vanuit ACTA. 
Bedankt dat jij mij het gevoel geeft dat je deur altijd open staat voor 
een inhoudelijk overleg of gewoon even kletsen. Voor ieder probleem 
verzin jij een oplossing. Jij denkt in samenwerken en in het motiveren 
van anderen. Jij weet altijd de grote lijnen te bewaken en hebt mij veel 
geleerd over het brengen van de kern in een manuscript.  

Dr. Hoekema, beste Aarnoud, mijn wetenschappelijke steun en toeverlaat. 
Dank voor je geduld en het openen van zovele deuren voor mij. Bedankt 
dat jij me hebt geïntroduceerd bij je vrienden en kennissen binnen de 
wetenschap. Ik herinner me dat de congresgangers in de rij stonden voor 
het verkrijgen van jouw handtekening in het ‘groene boekje’. Je bent een 
echte beroemdheid op het gebied van slaapapneu; een eer om met je te 
mogen werken. Je hebt mij geholpen om ieder manuscript opnieuw naar 
een hoger niveau te brengen. Bedankt voor je kritische blik, je kennis, je 
relativeringsvermogen maar je zorgde ook dat dit werd afgewisseld met 
voldoende ontspanning en lol. Dat heeft me er zeker doorheen gesleept. 
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Leescommissie, geachte prof. dr. A. Becking, prof. dr.  G. Aarab, prof. 
dr. G.J. Lammers, prof. dr. M. Laine, prof. dr. O. Vanderveken, dr. R. 
Jonkman en prof. dr. T. Rosenberg. Veel dank voor uw tijd en aandacht 
bij het lezen en beoordelen van mijn proefschrift. 

Paranimfen, lieve Anna en Caroliene. 
Anna, dank je wel voor alle leuke en leerzame momenten die wij hebben 
meegemaakt. Ik vind het knap hoe jij jouw promotie traject, carriere 
en persoonlijke leven zo goed kunt combineren. Dank je wel voor je 
luisterend oor, je nuchterheid en al je tips en tricks op onderzoeksgebied. 
Caroliene, ik waardeer jouw enorme doorzettingsvermogen op werk en 
privégebied en de liefde die jij aan anderen kunt geven. Het was fijn om 
samen op PhD werkvakantie te gaan en steun bij elkaar te kunnen vinden 
tijdens deze uitdagende tocht. Bedankt dat je altijd voor me klaarstaat. 

Collega’s van de KNO-afdeling van het OLVG, beste Anja, Patty en 
Pien, bedankt dat jullie mij mee hebben genomen in de wereld van de 
KNO. Bedankt ook voor de ondersteuning en samenwerking. 
Collega’s van de MKA-afdeling van het OLVG, beste Joanneke, Jos en 
Karlijn, bedankt voor het begeleiden van patiënten en jullie ondersteuning 
bij het onderzoek vanuit de kaakchirurgie. 

Keith and Charles, thank you for your support in our research projects. 
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in and enthusiasm for treating patients with OSA is never ending and 
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Prof. Wijkstra en dr. Knol - de Vries, beste Peter en Grietje, bedankt 
voor de kans die en het vertrouwen dat jullie mij hebben geboden. Het 
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op het thema slaapapneu gebracht. 

Collega’s van de Cleyburch en het Tjongerschans ziekenhuis, 
Annabel, Arlene, Danielle, Frederique en alle andere collegas en 
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en gezelligheid. Het is altijd een welkome afleiding om met jullie te mogen 
werken. 
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die we hebben en voor het aanwakkeren van mijn enthousiasme voor het 
onderzoek. Jullie hebben de deur naar de wetenschap voor mij geopend. 
Deelname aan het ISCOMS-bestuur was een van de beste keuzes die ik 
eb gemaakt, ik zou het zo weer doen.

JC RISQUE, lieve clubbies, Anouk, Astrid, Britt, Catherine, Karin, Lizz, 
Maaike, Maartje, Milou, en Sophie, dank voor jullie gezelligheid, afleiding 
en ontspanning. Het is fijn om zo een hechte vriendinnengroep te hebben 
die elkaar steunt in voor- en tegenspoed. Laten we snel samen proosten 
op onze vriendschap en die voetjes weer van de vloer brengen.

Heleen, veel dank voor de ontspanning en gezelligheid op de fiets en 
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“Rideo, ergo sum”
 

Vrij naar de Franse filosoof René Descartes’ “Cogito, ergo sum”
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