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Dankwoord (Acknowledgements in Dutch)

Onderzoek heeft altijd al mijn interesse gehad. Tijdens mijn studie tandheelkunde ging ik 
in mijn vierde- en vijfde jaar dan ook als student-assistent aan het werk bij pedodontologie. 
Doordat ik mijn wetenschappelijke stage ook bij pedodontologie kon doen heb ik een aantal 
artikelen kunnen schrijven en publiceren. Na het behalen van mijn diploma liet ik onderzoek 
echter rusten en begon ik in de praktijk. Al snel merkte ik dat ik naast de praktijk wat anders 
wilde. Dit werd in eerste instantie het onderwijs. Dit bleek mij veel voldoening te geven, de 
wereld van de universiteit begon mij weer te trekken en zo ook promotieonderzoek. Niet 
lang daarna was het een feit, op basis van mijn reeds gepubliceerde artikelen kon ik, naast het 
onderwijs, aan een promotie traject beginnen. En nu is het zover, mijn proefschrift is voltooid. 
Dit was niet gelukt zonder de steun, adviezen, inspiratie en vriendschap die ik door de jaren 
heen heb gekregen van collega’s, familie en vriend(inn)en. Ik wil jullie hiervoor heel erg 
bedanken. Zonder iemand te willen passeren, wil ik enkele mensen persoonlijk noemen:

Prof. Dr. Joh. Hoogstraten. Beste Johan, als geen ander kon jij een wetenschappelijke richting 
geven aan de praktische ideeën die Jaap en ik hadden. Bovendien werden nieuwe stukken 
altijd snel voorzien van duidelijke correcties. Tevens kon jij er met jouw professionele houding 
ook op mindere momenten altijd een positieve draai aangeven. Dit alles maakte dat ik de 
jouw begeleiding erg prettig heb ervaren. Heel erg bedankt.

Dr. J.S.J. Veerkamp. Beste Jaap, er zijn ondertussen heel wat ochtenden gepasseerd dat we 
hebben zitten overleggen, brainstormen en discussiëren in de koffiekamer dan wel in de 
praktijk. Al als student heb ik je leren kennen als een bevlogen en gedreven tandarts en 
docent. Dit maakt ook dat jij op veel plekken tegelijk moet zijn, maar gelukkig altijd via 
de mail of telefoon te bereiken bent. Jij hebt een onuitputtelijke bron van ideeën, waar je 
anderen graag in deelt. Net zoals bij vele anderen, werkt dit ook bij mij stimulerend. Heel erg 
bedankt voor alle jaren dat we zo ongedwongen hebben kunnen samenwerken. 

Prof. Dr. J.M. ten Cate. Beste Bob, bedankt voor het kritisch lezen van mijn manuscripten. 
Mede door jouw open en vriendelijke houding kon ik bij je terecht wanneer dit nodig was.

Beste collega’s van Sociale tandheelkunde en Pedodontologie, dank voor jullie motiverende, 
wijze en lieve woorden door de jaren heen. Het was een voorrecht om bij deze twee 
afdelingen te mogen promoveren.

Ook mijn lieve collega’s van de prekliniek, waaronder natuurlijk Brenda, bedankt voor de 
interesse en het begrip voor mijn afwezigheid tijdens congresbezoeken de afgelopen jaren.

Lieve kamergenootjes, Jacobien, Martine, Leonie, Caroline en Judith: jullie waren super. We 
hebben heel wat te bespreken gehad met elkaar.
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Hanny, Ida en Anneke, jullie waren altijd bereid mij administratief te helpen dan wel een 
luisterend oor te bieden. Jullie zijn duizendpoten. 

Beste Irene en Arjen, dank voor jullie kritische blik en statistische hulp als ik er zelf niet uit 
kwam.

Ook wil ik de collega’s/medewerkers van Kindertand, Noorderkerk Dental Center en Stichting 
Bijzonder Tandheelkunde enorm bedanken voor hun hulp. Net als de studenten die mij 
hebben geholpen bij de data verzameling waaronder Jasper, Rory, Leonie, Sofieke, Daan, 
Renske, Bram, Jessica, Erik en Feline.

Alle ouders en kinderen die hebben geparticipeerd aan de verschillende studies, bedankt! 

Dan wil ik zeker niet in de laatste plaats mijn familie en vriend(inn)en bedanken voor hun 
steun en toeverlaat door de jaren heen, in werk –en privé omstandigheden…. Jullie zijn mij 
erg dierbaar.

Lieve opa’s en oma’s, jullie hebben mij geleerd respect te hebben voor jezelf en anderen, 
onafhankelijk te zijn en alles uit het leven te halen. Dat ik van drie van jullie vier afscheid heb 
moeten nemen tijdens mijn promotietraject, maakt dat ik dit nog meer ben gaan waarderen 
en daarom draag ik dit proefschrift graag aan jullie op.

Britt, mijn allerliefste vriendin, bedankt! Met jou kan ik alles delen. 

Alle andere lieve vriend(inn)en, omdat ik niemand wil passeren noem ik niemand bij naam, 
maar voor jullie allemaal….bedankt voor jullie lieve woorden en daden!! Jullie vriendschap 
is zo belangrijk voor mij.

Daniël, bedankt voor je hulp en kennis bij het drukken van mijn proefschrift.

Chiel en Mo, wat is familie toch waardevol. Fijn om zo’n broer en schoonzus te hebben.

Pap en Mam. Jullie staan altijd voor mij klaar, in voor- en tegenspoed. 
Jullie onvoorwaardelijke liefde heeft mij gebracht tot waar ik nu ben gekomen. 

Storm en mijn andere kleine jongen Rafaël, jullie maken met de nodige kinderlogica dat ik 
iedere dag weer kan relativeren en besef wat belangrijk is in het leven. 

En last, maar zeker niet least, liefste Niels. Jij bent mijn alles, we gaan er ook verder een 
heerlijk leven van maken.




