Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/186575

File ID
Filename

186575
Dankwoord

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type
Dissertation
Title
Exploring the limitations of fibre-reinforced composite fixed dental
prostheses: Fibres (un)limited
Author
F. Keulemans
Faculty
Faculty of Dentistry
Year
2010
Pages
175

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/354638

Copyright
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or
copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

DANKWOORD
Nooit had ik van tevoren kunnen inschatten wat de impact van promotieonderzoek op
je leven is. Zonder overdrijven kan ik zeggen dat dit, tot op heden, de meest intense
periode in mijn bestaan geweest is. De ervaring die ik op zowel professioneel als
persoonlijk vlak heb meegekregen is van onschatbare waarde. Na vijf jaar ACTA heb
ik mijn iets of wat ‘conservatieve’, of noem het belgische, visie op de tandheelkunde
aardig moeten bijstellen. Dat er op persoonlijk vlak heel wat plaatsgevonden heeft is
wel het minste wat je kan zeggen. Eerst en vooral ben ik in het huwelijksbootje gestapt
met een pracht van een vrouw en nadien ben ik nog eens vader geworden van een
schattig dochtertje. Maar, ik ben ook mezelf flink tegen gekomen. Uiteindelijk moet ik
dat positief bekijken, want ik weet hierdoor hoe mijn toekomst op professioneel vlak
er moet uitzien. De mogelijkheid die ik gekregen heb om tijdens mijn promotieperiode
naar Finland te gaan heeft waarschijlijk nog het meeste invloed op mij gehad en is
misschien op zich al een proefschrift waard. Vandaag kan ik stellen dat een
promotietraject heel wat meer inhoud dan testjes uitvoeren! Velen hebben zowel direct
als indirect een bijdrage geleverd tot de voltooiing van dit proefschrift. Zonder iemand
bewust te willen vergeten wil ik toch enkele mensen in het bijzonder bedanken:
Prof. dr. A.J. Feilzer, beste Albert, promotieonderzoek doen onder jouw vleugels heb
ik ervaren als een voorrecht. Één woord van jou was meestal voldoende om het
onderzoek een grote sprong voorwaarts te laten maken. Jouw visie op tandheelkunde
en research heeft me vaak aan het denken gezet en heeft mijn wetenschappelijk denken
uiteindelijk in belangrijke mate vorm gegeven. Maar ook jouw menselijke kant heeft
een diepe indruk bij mij nagelaten. Jij voelt je medewerkers perfect aan, waardoor je in
staat bent om ze op een heel bijzondere manier te motiveren.
Dr. C.J. Kleverlaan, beste Cees, wat zouden we doen zonder jou? De inzet die jij toont
voor de vakgroep en het onderzoek is met geen woorden te beschrijven. De momenten
dat ik weer eens bij je te raden kwam met een of ander probleem of vraag waren
talrijk, maar steeds was jij in staat om een oplossing te voorschijn te toveren. De vele
suggesties en verbeteringen die je aanbracht in de manuscripten, zorgden er steeds
weer voor dat het ook daadwerkelijk artikels werden. Waar ik veel respect voor heb is
de manier hoe je, als chemicus zijnde, je plaats gevonden hebt tussen al die
‘einzelgängers’ oftewel tandartsen.
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Dr. A van Dalen, beste Anne, jouw eerste stappen in het glasvezelonderzoek vormde
een draagvlak voor mijn promotieproject. Ik mag dan ook met trots stellen dat jij mee
aan de wieg stond van dit proefschrift. Jouw kritische opmerkingen en taalkundige
correcties vormde een belangrijke bijdrage aan de manuscripten. Uiteindelijk bleken er
niet enkel overeenkomsten tussen ons terug te vinden op gebied van onderzoek, maar
ook op persoonlijk vlak. Ik moet je dan ook bedanken voor de steun die je me gaf
tijdens de moeilijkere periodes van mijn promotietraject.
Prof. dr. P.K. Vallittu, dear Pekka, at the beginning of my PhD project I never could
have dreamt to be able to work with you, the father of glass fibre-reinforcement.
Thank you for the opportunity you gave me to stay for 3 months at your department.
Your view on fibre research and the research group you created is unique and inspired
me a lot.
Prof. dr. M.A.J van Waas, beste Rien, we leerde elkaar kennen via de Dental Triangle
bijeenkomsten toen ik nog in Brussel werkte. Geleidelijk aan groeide mijn interesse
om naar ACTA te komen en te promoveren. Jij hebt het onderwerp in eerste instantie
bij mij aangebracht en vond het verstandig om het onderzoek onder Albert’s supervisie
te laten uitvoeren, wat uiteindelijk een schot in de roos was. Ik moet je dan ook
bedanken voor de kans die je me gegeven hebt en de interesse die je steeds bent
blijven tonen voor mijn onderzoek.
De leden van de promotiecommissie, prof. dr. P.K. Vallittu, prof. dr. R.J.G. De Moor,
prof. dr F.J.M Roeters en prof. dr. D. Wismeijer, wil ik bedanken voor de tijd en
aandacht die ze hebben besteed aan het doornemen van dit proefschrift.
Paranimfen Lippo Lassila en Akikazu Shinya.
Lippo and Aki, my sauna buddies, we first met during my trip to Turku in November
2006. Our friendship has grown ever since. Today, I can state that both of you became
inner circle friends.
Dear Lippo, it is not easy to find the right words to thank you, because your friendship
strongly influenced me in many ways. Not only scientifically, but also personally. It
was you who introduced me into the secrets of FRC research, Finland, the Finnish way
of life, salmiakkikoskenkorva, Vappu, Juhannus, whisky and sauna. The last one is bit
of an understatement, because it was more than just sauna, it was ‘avantosauna’. Your
biggest merit or crime is making me addicted to avantouinti or ice hole swimming. By
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the way, as a paranymph you are not allowed to drink whisky during the defence of a
thesis, but afterwards...
Dear Aki, we spend so many great moments together during my consecutive stays in
Turku. It was always a pleasure to go for a beer at one of the ‘Old …’ pubs or for a
sauna. Also remember the stressful but hilarious moments at the biomaterials lab and
later at the TCBC. I really appreciated your visit to Brussels when Lise-Marie was
born. Don’t worry, I’m not forgotten that I still owe you one more thing: visiting
Japan. Now this PhD is finished we should make work of this promise.
Beste Joris, jouw vriendschap heb ik altijd weten te appreciëren. Ging het nu over
onderzoek of over iets persoonlijk, het maakte niet uit, want bij jou kon ik steeds
terecht voor een goed gesprek Bedankt voor de lekkere diners en de gezellige
whiskymomenten. Het wordt de hoogste tijd om dit nog eens in België te organiseren,
want je leven zal binnenkort heel wat hectischer worden met een baby erbij.
Arie Werner en Jacqueline Rezende, beste Arie en Jacqueline, julie moet ik bedanken
voor de hulp bij het uitvoeren van de experimenetn en bij het bedienen van de
testapparatuur. Arie, jouw ‘oerhollandse’ mentaliteit heb ik met de jaren leren
appreciëren en zal ik uiteindelijk ook missen.
Mijn collega’s op de afdeling tandheelkundige materiaalwetenschappen wil ik danken
voor de stimulerende werkomgeving en de leuke discussies aan de koffietafel: Niek,
Pallav, Toon, Moustafa, Hessam, Hang, Alma, Leontine, Ghazal, Ana, Houda,
Chenfeng, Tjalling, Peter, Rien, Maria, Tony,...
I can’t forget to thank all my colleagues and the people I’v met at the Institute of
Dentistry in Turku (Finland) for their warm welcome and friendship: Makiha, Sufyan,
Jasmina, Arzu, Anne, Riina, Helena, Ami, Mervi, Jukka, Jenni, Anne-Maria, Bora,
Isil, Emre, Kohji, Tomo, Teemu, Sari, Tiina, Minttu, Sevi, Hana, Ahmed, Aous...
Dit is eveneens het uitgelezen moment om de studenten te bedanken die in het kader
van hun wetenschappelijke stage een bijdrage leverde aan het onderzoek: Reinier en
Jacqueline, Dana en Luke, Jeroen en Martijn.
I wish to thank the dental manufacturers, Sticktech Ltd., Kuraray Dental Benelux BV,
3M Espe and, GC Europe, for generously supplying us with the materials. Especially
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Eija Säilynoja from Sticktech Ltd. and Joost Nederkoorn from Kuraray Dental
Benelux BV are acknowledged for the constructive collaboration.
Mijn schoonbroer, Filip, wil ik bedanken voor het omslagontwerp en het begeleiden
van het drukwerk.
Papa en mama, wat jullie voor mij gedaan hebben, heb ik onbewust steeds als een
evidentie gezien. Ik besef maar al te goed dat dit niet zo is en dat jullie steeds meer
deden dan eigenlijk nodig was. Met het voltooien van dit proefschrift wordt het dan
ook de hoogste tijd om jullie in de bloemetjes te zetten, want het is jullie verdienste dat
ik uiteindelijk zover gekomen ben. Bedankt voor alles.
Liefste Charlotte, de voorbije jaren waren niet altijd even eenvoudig. Pendelen tussen
Nederland en België vergde vaak heel wat planning, waardoor er vooral op zondag
vaak weinig tijd voor ontspanning was. Ik besef ook dat ik er vaak niet was op
momenten dat je mijn steun en troost kon gebruiken. Desondanks ben je steeds mijn
steun en toeverlaat gebleven. Ik besef maar al te goed wat jij voor mij betekent, want
zonder jou aan mijn zijde zou ik niet zijn wie ik nu ben. Met het beeindigen van dit
proefschrift komt er terug tijd vrij die aan jou toebehoord. Tijd die we samen kunnen
besteden aan onze volgende projecten, nl. ons huisje bouwen en een zusje of broertje
voor Lise-marie op de wereld zetten.
Allerliefste Lise-Marie, mijn kleine prinses, jij bent zonder enige twijfel het mooiste
cadeau dat papa ooit gekregen heeft. Telkens ik naar Nederland vertrok moest ik met
pijn in het hart afscheid van je nemen. Nu papa’s ‘boekje’ klaar is hoeft dat niet meer.
En wie weet, misschien komt er ooit een tijd dat ook jij een boekje gaat schrijven...
Bedankt!
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