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LIST OF ABBREVIATIONS 

 

ALP   alkaline posphatase 

ASCs   adipose stem cells 

BCP   biphasic calcium phosphate 

BV   bone volume 

ß-TCP   ß-tricalcium phosphate 

c   concentration 

eNOS   endothelial nitric oxide synthase 

f   frequency 

FDP   fibrin degradation products 

G’   elastic modulus 

G’’   viscous modulus 

GV   graft volume 

HA   hydroxyapatite 

hASCs   human adipose stem cells 

HIF   hypoxia inducible factor 

iNOS   inducible nitric oxide synthase  

nb   native bone 

nNOS   neuronal nitric oxide synthase 

NO   nitric oxide 

NOS   nitric oxide synthase 

OV   osteoid volume 

MSC   mesenchymal stem cell 

MSFE   maxillary sinus floor elevation 

PFF   pulsating fluid flow 

Ra   roughness average 

ROI   region of interest 

TRAcP   tartrate-resistant acid phosphatase 

TV   total volume 

tz   transition zone 

VEGF   vascular endothelial growth factor 

ω   angular frequency 
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In oktober 2012 stapte ik in mijn PhD roller coaster die aan het begin langzaam reed en 

naarmate het einde naderde steeds harder ging rijden. Het einde van mijn PhD roller coaster 

is bereikt, maar vanaf maart 2017 zal ik stappen in mijn Japanse postdoc roller coaster. Ik wil 

graag de mensen bedanken die met mij zijn meegereisd tijdens één van mijn avontuurlijke 

PhD roller coaster ritten. Deze extatische ritten hebben geresulteerd in dit proefschrift. Het is 

onmogelijk om niemand te vergeten en een aantal mensen wil ik in het bijzonder noemen.  

 

Promotieteam 

Mijn eerste promotor Jenneke, voor het durven instappen in mijn avontuurlijke en 

uitdagende PhD roller coaster halverwege mijn PhD journey. De vele loopings aan het einde 

van mijn PhD roller coaster hebben we overleefd en de vele uren die we samen hebben 

doorgebracht in mijn PhD roller coaster waren een extatische belevenis! Mijn tweede 

promotor Cees, voor het overstappen van de kar co-promotor naar de kar promotor. Ik ben 

trots dat ik zowel jouw eerste promoverende PhD student ben als één van jouw tweede 

generatie Material Girls. Mijn co-promotor Behrouz, voor het samen aangaan en eindigen 

van deze spannende PhD roller coaster. Mijn dank aan jou is niet in woorden uit te drukken 

en de vele SO’s die we samen hebben beleefd waren intens. Ex-promotor Albert, voor het 

durven uitstappen uit mijn PhD roller coaster en Cees de mogelijkheid te geven in deze kar te 

stappen. 

 

Collega’s en ex-collega’s binnen en buiten ACTA 

Collega’s en ex-collega’s, voor hun collegialiteit, het bijdragen aan één of meer projecten, de 

fijne samenwerking en bovenal hun bijdrage aan de gezelligheid op de werkvloer en 

daarbuiten. Ik zal niet iedereen bij naam noemen, maar ik hoop van harte dat allen zich hier 

aangesproken voelen. Een aantal collega’s die ik in het bijzonder wil bedanken voor hun 

technische ondersteuning in het lab, samenwerking en inzet zijn Jolanda, Cor, Marion, Arie en 

Jacqueline. Daarnaast de eerste en tweede generatie Material Girls, voor de vele gezellige en 

gelukkige momenten die we samen hebben beleefd. De DagjeUitCommissie, voor een fijne 

eenjarige samenwerking en een legendarische beëindiging middels een Japanse kerstavond. 

Daarnaast iedereen met wie ik het genoegen heb gehad in ACTAPro te mogen samenwerken 

en in het bijzonder wil ik hier Dongyun noemen. My Qin Ai De, ACTAPro was the kick-off of 

our friendship. Thank you for our happy moments while collaborating on the ACTAPro 

newsletters as well as sharing special moments by having me as your witness, maid of honor, 

and paranymph. De andere PhD’s van de afdelingen Tandheelkundige 

Materiaalwetenschappen en Orale Celbiologie wil ik nog heel veel succes wensen. Sensei 

Daisuke Mizuno, for a warm welcome in your research group at Kyushu University in Fukuoka, 

helping me with very interesting research work, having interesting discussions, and offering 

me an amazing future perspective at the right time. Kuri-san, for a great time together in 
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Fukuoka especially in the lunch room, B&J bar and the karaoke place, and for being part of 

my discovery of Japan. Mijn co-auteurs, voor hun waardevolle feedback en voor de prettige 

samenwerking. Mel, Stephen, Michelle, and Jahazel, for a good collaboration on a highly 

interesting research field which is turning out in a beautiful paper. De leden van de 

promotiecommissie, voor hun bereidheid mijn proefschrift te lezen en beoordelen. 

 

Vrienden en vriendinnen, queridos e queridas, and friends 

My friends, voor jullie vriendschap, betrokkenheid, steun, de mooie herinneringen en het 

meereizen tijdens één van mijn avontuurlijke PhD roller coaster ritten in de afgelopen jaren. 

Ik hoop op nog oneindig veel jaren samen en ons contact is mij zéér dierbaar! Anthon, voor 

jouw warme belangstelling voor mijn proefschrift alsmede voor de ontwikkelingen die ik heb 

doorgemaakt de afgelopen jaren. Ik waardeer deze interesse enorm. Kim, voor je positieve, 

optimistische en enthousiaste instelling, steun en aanwezigheid waar ik ook in de wereld ben. 

Ik ben nog altijd blij met jouw sms in juli 2013 om samen de vierdaagse in juli 2014 te gaan 

lopen. Tijdens de uren durende trainingen, drankjes en diners, reizen en alle andere gezellige 

momenten is onze vriendschap alleen maar sterker geworden. Babba, voor jouw positief 

ingestelde berichten per telefoon, email of postkaart waar je ook in de wereld bent. In 

december 2013 heb ik samen met Gerianne het genoegen gehad om “onze vader” te leren 

kennen. Jij bent mijn grote inspiratiebron voor het volgen van je hart, want het klopt, het 

waarmaken van mijn dromen en het leven van een gelukkig leven! TIJD VOOR JOLIJT, 

Lisanne, Hans & Mila, Lidianne, Robert & Pim, Robbie & Menoka en Gerianne & André, voor 

zowel het meereizen in mijn PhD roller coaster als in mijn privé roller coaster. Al is mijn dank 

niet in woorden uit te drukken, ik wil jullie bedanken voor alle jolijt die we de afgelopen jaren 

hebben gehad. De samenstelling van onze groep heeft de afgelopen jaren veranderingen 

doorgemaakt en ondanks dat we elkaar minder vaak gingen zien bleef het altijd een hoop 

JOLIJT! Jullie zijn goud waard en ik kijk uit naar nog veel meer Jolijt momenten samen. 

GEZELLIGE ACTIVITEITEN, Joëlle en Gisella, voor veel gezelligheid tijdens alle activiteiten die 

we samen hebben ondernomen. De lijfspreuk van Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke 

hoogleraar van Nederland, was “werken en feesten vormt schone geesten”, dus op naar nog 

veel meer gezellige activiteiten samen. My Ho Peng Yau Ling, for your support and being 

present in my heart wherever I am in the world! Soms leer je via je werk mensen kennen waar 

je zo’n klik mee hebt dat het vrienden worden en blijven. Mi, Ana, Sepanta, Şaziye, Nicola, 

Angela, Salvatore, Flavia, Magdalini, Elmira, Yannis, Fedias, Bea, Lola, and Martin for being 

present in both my working and personal life during the past 4 years. Mijn zusdinnetje en 

partynimf Mi, mijn dank aan jou is niet in woorden uit te drukken en zeker tijdens de 

afronding van het proefschrift was jouw medeleven van grote waarde. Querida Ana, for 

making me feel at home, our laughs, talks, travels, parties, drinks, and diners as well as the 

many moments and stories we shared at each other sides. Sepanta, voor onze roller coaster 
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vriendschap tijdens de afgelopen jaren. Şaziye, for always being cheerful, and your 

inspirational personality: “save your room”. Nicola, for your interest in both my personal life 

as a friend and in my working life for the discussions and hopefully collaborations in the 

future. Ange, for our friendship with a kick-off in Venice, listening to my 100 stories and 

adventures every week, being high in the sky with me with music and knowledge, and your 

infinite support for my Japan dream which is becoming a reality. Salvatore, for the laughs, 

talks, and diners together. Querida Flavia, for entering my life, the many return tickets to our 

amazing and unforgettable adventures captured in my memory, and our lovely tea and wine 

breaks! Fili mou kai party sinergatis toe enklimatos Magdalini, voor het zowel durven 

instappen in mijn privé roller coaster als PhD roller coaster alsmede alle legendarische 

momenten tijdens diners, weekenders, festivals, bootfeesten, theetjes, dansjes, drankjes en 

onze veelzijdige gesprekken. Yannis, for the diners, dances and parties together. Elmira, voor 

je warme belangstelling, onze food extatische belevenissen en je oneindige support in al mijn 

activiteiten. Fedias mou, for keeping me company in both my PhD roller coaster as well as my 

private roller coaster while travelling to the end of this PhD journey. My dearest ex-PhD 

partner Bea, for the lovely talks, lunches, teas, warm hugs, diners, walks, and wines as well as 

for accompanying me to feel freedom, magic and longlasting happiness while exploring 

Amsterdam. Lola, for the many tea breaks to survive this PhD journey till the end. Martin, 

voor de urenlange muziekbelevingen samen, jouw perfectie in organisatie en uiteraard de 

beste gin tonics. 

 

Familie 

De familie die er altijd was, altijd is en altijd blijft, voor hun oprechte interesse, steun, 

bemoedigingen en medeleven in mijn onderzoek. De Druppels, voor het altijd warme 

welkom gevoel bij thuiskomst en het door dik en dun steunen waar ik ook ter wereld aan het 

rauzen ben. Ik kom woorden tekort om mijn dank aan jullie uit te drukken. Mijn zussen en 

paranimfen Joantine en Gerianne, voor het aan mijn zijde willen staan tijdens het laatste 

onderdeel van deze uitdagende rit in mijn PhD roller coaster. Ik vind het een hele eer dat 

jullie op 20 januari 2017 letterlijk en figuurlijk naast mij staan! Voor de tweede keer gaan we 

als drieheid onze familie op het podium vertegenwoordigen. Side by side, or miles apart, 

sisters will always be connected by the heart. Joantine, voor het helpen van elkaar als het 

nodig is, het doen van leuke dingen samen, het al zin hebben in mijn promotie in 2015 en 

deze dag is gekomen. Mijn zusdinnetje Gerianne, voor ons bijna dagelijkse contact, je 

onvoorwaardelijke steun en liefde, jouw geloof in mijn dromen, het delen van vreugde en 

tranen, het helpen van elkaar als het nodig is, het samen op reis gaan en al onze andere 

ontelbare tijden samen. André, voor het hebben van jou in onze familie, je enthousiasme om 

activiteiten te ondernemen, je hulp wanneer het maar nodig is en wetende dat ik altijd op je 

kan rekenen. Paul, voor jouw liefde voor mijn zus. 
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Mijn lieve ouders, voor jullie onvoorwaardelijke steun en liefde. Zonder jullie had ik 

hier letterlijk en figuurlijk niet gestaan en woorden schieten mij tekort. Ik wil jullie enorm 

bedanken voor alle ruimte, kansen, mogelijkheden en omgeving die jullie mij geboden 

hebben, voor alles wat jullie me geleerd hebben, dat jullie altijd in me hebben geloofd, me 

laten rauzen en hebben laten worden en zijn wie ik nu ben. Jullie zijn om door twee ringetjes 

te halen! 

 

Een punt zetten maakt ruimte voor een nieuw begin. Every story has an END, but in life every 

ENDING is just a new BEGINNING! Let’s move to the next chapter in life, time to jump in a 

new roller coaster! 
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