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DANKWOORD 
Dankwoord (Acknowledgements in Dutch) 

Ter afsluiting wil ik graag nog een aantal woorden van dank richten tot alleen die de 

afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift. In de 

eerste plaats een woord van dank aan mijn begeleiders, van wie ik de afgelopen jaren 

veel heb geleerd. 

 Prof. dr. De Jongh, beste Ad. Alhoewel de samenwerking bij tijd en wijle wat 

stroef was, heb ik veel van je mogen leren. In de eerste plaats heb je mij geleerd om 

heel kritisch te zijn zowel naar mijn eigen werk als naar dat van anderen. In de tweede 

plaats heb je er aan bijgedragen dat ik steeds sterker werd en beter voor mijzelf op kon 

komen. Ik ben er van overtuigd dat deze vaardigheden mij van pas zullen komen in te 

toekomst. Tot slot wil ik je danken voor je steun in de lastige fase rond de geboorte 

van Max. 

 Prof. dr. Hoogstraten, beste Johan. Gedurende mijn promotie heb ik je vaak 

als een steun ervaren. Je hebt me vaak aangemoedigd om verder te gaan, een duwtje in 

de juiste richting gegeven en ook af en toe bestraffend toegesproken. Kortom het was 

prettig samenwerken!  

 Dr. Aartman, beste Irene. Jij bent heel laat (misschien wel te laat) toegevoegd 

aan de begeleidingsstaf, maar het kwam voor mij als geroepen! Ik heb heel fijn met je 

gewerkt aan de laatste hoofdstukken van mijn proefschrift en ben je hier zeer 

dankbaar voor. Ook heb ik genoten van de vele gesprekjes over van alles en niets en 

vind het geweldig dat je op kraamvisite bent geweest. 

Mijn (ex) collega’s bij de afdeling Sociale Tandheelkunde wil ik bedanken voor 

vijf fijne jaren in een prettige werkomgeving. Een paar collega’s wil ik hier toch bij 

naam noemen.  
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Mw Alwicher, beste Hanny. In het begin was het even zoeken, maar in de 

loop van de tijd hebben we een leuk contact opgebouwd. Ik heb de koffie/thee 

momenten erg gewaardeerd en ben je dankbaar voor je raad en daad over de tijd. 

Drs. Gresnigt, beste Carry. Jouw heldere visie, gezelligheid en steun hebben 

mij vaak bijzonder geholpen! 

Drs. Vermaire, beste Erik. Jouw komst als mijn kamergenoot was een 

geschenk uit de hemel: rustig, stabiel, gezellig en wijs. Ik heb het heerlijk gevonden om 

de kamer met je te delen en ben erg blij dat je mijn paranimf wil zijn.  

Dr. Edeler, beste Dennis. Ik heb onze parallelle zoektocht die promoveren 

heet in velerlei opzichten als zeer bijzonder ervaren en hoop dat ook jij je weg zult 

vinden. Wellicht kruizen onze paden in de toekomst nog eens. 

 Veel dank ben ik verschuldigd aan de medewerkers van de Stichting 

Bijzondere Tandheelkunde. Zonder de tandartsen en de baliemedewerk(st)er(s) was 

het niet mogelijk geweest om dit proefschrift te voltooien. 

 Van groot belang zijn geweest in de eerste plaats de patiënten van SBT, 

patiënten van gewone tandartspraktijken en andere deelnemers die geparticipeerd 

hebben in de onderzoeken die aan dit proefschrift ten grondslag liggen. Een andere 

groep mensen die van onschatbare waarde was zijn de tandartsen die hun praktijken 

openstelden zodat de data verzameld kon worden. Als laatste wil ik hier de studenten 

noemen die een groot deel van de data voor mij verzameld hebben. Zonder hen was 

het nooit gelukt. 

 Ook wil ik een aantal vrienden noemen die mij elk op eigen wijze door de 

jaren heen hebben bijgestaan met raad en daad. Hilke van Heumen, Bea van 

Oosterom, Elly Wolters, Ishtar Snoek, Kirsten Wilkeshuis, Stan Madge, Geoffrey 

Madge, Evert en Marjan Groeneveld en Kees en Marjanka Oosterink.  

Another important contributor to this thesis has been Colin Butterworth. 

Your help has been fantastic, I am very thankful for your extremely fast and accurate 

revisions of my papers. I have learned an awful lot from your feedback. Thank you!  
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  Tot slot wil ik mijn ouders bedanken. De een op grote afstand en de ander 

van dichtbij. Dank voor jullie geloof ik mij. 

 Nog een laatste woord tot mijn man en zoon. Lieve Maarten, zonder jou had 

ik het zeker niet afgemaakt. Jouw onvoorwaardelijke steun en liefde hebben mij er 

door heen geholpen. Ik hou van je. Lieve Max, alhoewel je niet veel van mijn 

promotie hebt meegekregen wil ik je toch zeggen dat door jou alles relatief is 

geworden, je bent het mooiste dat mij/ons ooit overkomen is.  

 


