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Dit proefschrift en de periode die het overspant in tijd van 1991 tot 2009 is een koppeling tussen 

wetenschappelijke inspanning en gebeurtenissen erbuiten. De eerste publicatie stamt uit mijn periode 

van de parodontologie opleiding onder leiding van Ubele en Frank. Na een zoektocht in de foto 

elastische materialen was het Fridus die de insteek naar het sonderen leverde om toch de 

Masterthesis te volbrengen. Na de metingen voor dat eerste onderzoek was het Bruno na zijn komst 

naar ACTA in 1993, die elke donderdagochtend met Jurgen en mij werkte aan onze publicaties. Na mijn 

afronden van de opleiding was de maatschappelijke tak van het leven aan de beurt. Werken in 

Amsterdam en Utrecht; trouwen in 1995 en in het bestuur van NVvP; starten in Rotterdam in 1996. 

Toch was de wetenschap niet ver weg. Samen met Hankie haar stuk gemaakt in 1997. 1998 was het 

jaar van de geboorte van Tom en even weinig onderzoek. Verhuizing naar Numansdorp en verhuizing 

van de kliniek in 1999. Toen weer even wetenschap samen met Mark en Fridus met de publicatie van 

“herbs” in 2002. Snel daarna de 2e belangrijkste gebeurtenis in mijn leven, de geboorte van Maite. 

Wetenschap (lees Fridus en Ubele) bleef trekken met een doel “boekje”. Vooral door de inspiratie van 

deze 2 mannen, de steun van mijn gezin en mijn familie in de kliniek in Rotterdam, ben ik doorgegaan. 

Uiteindelijk zijn de publicaties in 2006 en 2009 de afronding van het boekje geworden. Dat het tot 

stand komen van een proefschrift niet zonder veel hulp kan ontstaan, mag duidelijk zijn. Een aantal 

belangrijke acteurs wil ik daarom in het bijzonder noemen. 

 

Ubele, mijn eerste contact met jou was via de telefoon. Ik had je nummer gekregen via Nico Corba en 

vroeg je waarom ik überhaupt een parodontologie opleiding zou doen? Daar ben ik inmiddels wel 

achter gekomen. Het kritisch kijken naar wat anderen zeggen en je baseren op de wetenschappelijke 

ondergrond is niet meer weg te denken uit mijn dagelijks functioneren. Maar vooral het durven 

twijfelen aan alles wat ik doe en afvragen doe ik het goed en kan het beter is wat ik van jou heb 

geleerd. Die “comfortabele onzekerheid” geeft mij de mogelijkheid ook verder te kijken dan de 

“vertrouwde” omgeving. Daar ben ik je heel erg dankbaar voor, naast alle momenten van frustratie 

(door opmerkingen als “… dat kan wel iets mooier worden geformuleerd.”) en grote plezier zoals het 

samen zoeken naar het goede citaat in de boeken op je kamer. 

Fridus, in de afgelopen 18 jaar heb ik je leren kennen als een onvermoeibaar, onzelfzuchtig en 

doortastend vriendje. Door jou onaflatende energie en enthousiasme ben ik steeds doorgegaan. Niet 
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alleen tijdens de opleiding maar zeker ook de laatste jaren was jij een onmisbare factor in eigenlijk 

alles wat ik heb gedaan in mijn parodontologie loopbaan. Door het werken bij jou, naast de Boelelaan, 

heb ik geleerd dat je organisatie en liefde voor je personeel van groot belang is voor het slagen van je 

onderneming. Daarnaast heb jij mij altijd gestimuleerd om na te denken over mijn vak waardoor ik van 

mijn fouten kon leren. Ik hoop nog vele jaren alle dingen te kunnen doen waar we aan denken en van 

dromen. 

Mark, onze middagen op ACTA met bespiegelingen over de wetenschap en de rest van de 

tandheelkunde/wereld zijn voor mij onmisbare herinneringen. Het proberen om jou denksnelheid bij 

te houden, zeker op statistiek gebied, was voor mij al een prestatie. Toch heeft het sparren met jou 

over alle onderwerpen die we besproken hebben en nog zeker besproken zullen gaan worden mij 

steeds weer verder gebracht en ook mede uiteindelijk dit boekje. 

Frank, jij was de eerste persoon die mij meenam in de parodontologie op ACTA. De eerste flap binnen 

het uur was met jou. Later in de kliniek op de Boelelaan was dat eigenlijk niet anders. Daar kon is 

werken aan mijn kennis en ervaring die ik nu nog steeds dagelijks gebruik. Ook was jij de eerste 

waarmee ik onenigheid had op ACTA. Ik kon met mijn maatje Arthur meevliegen in een 747 op en neer 

naar Billund met z’n 10nen. Dat kon niet was jouw mening want er was een seminar. Ben toch gegaan. 

Gelukkig heeft dat niet in de weg gestaan wat er later kwam. Ik wil je danken voor je mentorschap en 

vertrouwen door de jaren heen. Het kon ook niet anders dan jou uit te nodigen voor de oppositie bij 

de verdediging van dit proefschrift. 

Bruno, door jouw energie en werkethos is het met hard werken toch goed gekomen met mijn eerste 

publicatie. Ook onze periode in het bestuur van de NVvP bestond uit hard werken en dan ook hard 

relaxen (met witte wijn bij de lunch samen met Herman). Door jou heeft de periode op ACTA samen 

met Tiddo, voor mij de implantologie een vlucht gekregen. Het vertrouwen en de vrijheid die je mij 

daarbij heb gegeven waardeer is zeer, dank je wel. 

Hankie, veel van jou werk staat verwerkt in dit proefschrift. Het afschrijven van jouw publicatie was 

vooral gezellig in mijn herinnering. De “taartjes van Hankie”, voor jou een start in de parodontologie 

op ACTA, hebben mij genoopt tot het invoeren van veertienduizendvierhonderdveertig 1, 2 en 3tjes 

om de statistiek te doen. We konden wel alles erg goed terugvinden door jou foutloze en accurate 

aantekeningen in dat mooie ronde handschrift. Mijn dank is groot. 
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Christian, voor jou mogelijkheid om tandheelkunde te kunnen gaan studeren moest er 

wetenschappelijk onderzoek gedaan worden. Dat was op professioneel gebied eigenlijk het enige wat 

we nog niet hadden gedaan. Mede door jouw inzet was de kliniek in Rotterdam een goed 

georganiseerde onderneming geworden met de goede mensen. Dat gaf mij de kans om mijn 

wetenschappelijke drang te kunnen beantwoorden. Na het doorworstelen van 3032 abstracts en het 

maken van een doortimmerde publicatie moet jij de komende jaren ook in titel een collega gaan 

worden. Als mens was je dat al lang. 

Dagmar, soms had ik het gevoel dat ik naar mezelf zat te luisteren. Was ADHD een afwijking geweest in 

mijn jeugd dan was ik zeker zo bestempeld naar mijn gevoel. Dat is iets wat bij jou ook zo had kunnen 

zijn. Erg prettig om je van gedachte wisselen en vooral het snelle schakelen voelt goed aan. Ook dank 

voor je scherpe pen bij het opschrijven van de Systematisch Review 

Jurgen, de opleiding zonder jou en Heleen had er toch wel heel anders uitgezien. Jij als Jurjen, Helène 

uiteraard en ik als Piet, hebben onze eerste stappen in de wetenschap gezet. Dat weerspiegelt ook jou 

bijdrage aan dit boekje en was de aanzet tot het vervolg wat er nu is. 

Arthur, na getuige op mijn huwelijk nu ook paranimf. Je zou toch kunnen zeggen dat we iets met elkaar 

hadden. Dank voor je vriendschap, ik hoop er nog lang van te mogen genieten. Krijg graag een 

uitnodiging om te opponeren bij jouw promotie. Een Dr. Piloot, hoe zou dat vliegen? 

Karel, als mijn kinderen vragen wie is jouw beste vriend dan komen er altijd twee namen. Alfabetisch 

kom jij dan als tweede maar spreek het altijd uit als Kartul. Sinds mij twaalfde jaar kwam jij al bij ons 

over de vloer en vice versa. Dat is fysiek wel veranderd door woonplaatsen maar verder niet. Ook als 

de Marianne er niet meer is gaan we er mee door. Ben erg blij dat je ook op dit feestje bent zoals ook 

die allemaal hiervoor. 

Laura, ik eindig met de belangrijkste. Zonder jou was deze periode van 1991 tot 2009 er überhaupt 

niet geweest. Naast onze professionele carrière blijft ons gezin de spil waarom het draait. Veelal is er 

de tijd niet voor om het te zeggen of gaan we er gewoon vanuit dat de ander het wel begrijpt, maar 

bedankt dat je mijn maatje bent en voor alle steun en vooral “tips” die ik gevraagd en ongevraagd van 

je krijg. Vooral doorgaan zou ik zeggen, mijn hele leven lang graag.   




