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Dankwoord
Woorden zijn niet genoeg om mijn dank te beschrijven aan de mensen die mij gesteund
hebben tijdens mijn periode als promovendus aan ACTA. Hieronder een poging!
Prof. dr. ir. M. Naeije en prof. dr. F. Lobbezoo. Beste Chiel en Frank, uit het diepste van
mijn hart wil ik jullie bedanken voor jullie steun als promotoren. Logica, kritisch denken en
gestructureerd schrijven heb ik van jullie geleerd. Bedankt voor de kansen die jullie mij
geboden hebben! Chiel, ik heb je mogen leren kennen niet alleen als een uitstekende
wetenschapper, maar ook als een goedhartig, begripvol en eerlijk mens. Frank, ik bewonder
je enorme intelligentie, punctualiteit, behulpzaamheid en humor. Door mij in je post-initiële
masteropleiding te nemen heb je aan een levensverandering geholpen! Chiel en Frank, het
was (en is) voor mij een eer om met jullie te mogen werken!
B. Bervoets en J.J. van der Weijden. Beste Bart en Ko, uit het diepste van mijn hart dank
voor alle tijd en ondersteuning bij het uitvoeren van de bewegingsregistraties met OKAS!
Woorden zijn werkelijk niet genoeg om te beschrijven hoeveel jullie mij geholpen hebben!
Dr. C.M. Visscher. Beste Corine, samen met Chiel heb jij mij de weg gewezen in de
‘statistische jungle’. Ook heb ik van je heldere manier van uitleg, fijne stijl van presenteren
en logische gedachtegang veel geleerd. Oprecht, maar vriendelijk- je hebt altijd voor een
prettige sfeer gezorgd!
Dr. W.E. van Amerongen en dr. H.C. Euwe. Beste Evert en Hans, hartelijk dank dat ik voor
mijn kinderstudie patiëntjes uit uw patiëntenpopulatie mocht benaderen! Ook dank aan alle
stafmedewerkers die mij daarbij geholpen hebben.
Dr. J.P. Klein. Zonder uw medewerking op het gebied van radiologie was de longitudinale
studie niet gelukt! Van harte dank ook aan de laboranten en overige assistentes van uw
afdeling betrokken bij het uitvoeren van de MRI’s.
Prof. dr. B. Stegenga. Beste Boudewijn, reuze bedankt voor uw interpretatie van de MRI’s!
Dank voor alle tijd genomen om mij op uw kantoor te ontvangen en de MRI’s (stiekem
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voor de tweede keer) te beoordelen! Een blinde onderzoeker met heel veel inzicht!
Catherine Volgenant, Chantal Borsje, Emeline en Alwine te Veldhuis, Carolina Marpaung.
Lieve dames, mijn dank voor jullie steun bij het uitvoeren van delen van mijn onderzoek en
voor de gezellige momenten! Veel succes in de toekomst en tot gauw!
Dr. M. Steenks. Beste Michel, dank voor je interesse in mijn onderzoek en voor het
meedenken! De “elapsio praearticularis” van Nevakari waarop je mijn aandacht vestigde,
was niet alleen nuttig voor hoofdstuk 2, maar ook voor mijn allereerste internationale
presentatie in magisch Ijsland!
Dr. J.J.R. Huddleston Slater. Beste James, je proefschrift is de basis geworden voor mijn
onderzoek, waarvoor ik je hartelijk wil danken. Ik hoop je in de toekomst nog vaak te zien
en ik wens je veel succes met je academische ontwikkeling!
Dr. M. van Selms. Beste Maurits, je zachtaardigheid, doorzettingsvermogen en intelligentie
zijn mijn inspiratie! Jоuw werk is een voorbeeld voor mij. Dank je wel!
Annemiek Rollman, Ghizlane Aarab, Michalis Koutris. Beste kamergenoten, dank voor
jullie vriendschap, steun en de gezellige momenten op de AIO-kamer (en daarbuiten ook)!
Ik wens jullie veel succes met eigen promotie en hoop jullie in de toekomst nog vaak te
zien.
J. van der Zaag. Beste Jac, bedankt dat ik van je mocht leren! Je hebt mijn horizon
verbreedt! Dank ook voor de gezellige momenten, die altijd in mijn hart bewaard zullen
blijven.
M. van der Meulen. Beste Marylee, aan jou ook dank dat ik van je mocht leren! Je hebt
mijn kennis over de psyche van de mens verrijkt. Deze kennis helpt mij niet alleen bij de
patiëntenbehandeling, maar ook bij onderzoek en in het dagelijks leven. En hartelijk dank
voor je steun en voor de gezellige momenten!
Els van Velzen, Rianne Copier, Samara Alhaddad, Ulger Parlak, Inge Strijder, Marieke van
der Zande, Elaine Dandel, Hanneke Comis. Lieve meiden, hartelijk dank voor jullie steun
en assistentie in patiëntenbehandeling en onderzoek! Ik waardeer jullie werk!
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Dr. W. de Boer. Beste Wim, beste achterbuurman, bedankt voor alle gezelligheid op de
kamer en vooral voor het brainstormen met mij over allerlei aspecten van de
kaakgewrichtspathologie. Geniet van het lezen van dit boek!
Collega’s van LUMC en de verwijspraktijk in Hoorn. (De lijst met namen is zo lang; ik zou
niemand willen vergeten!) Lieve collega’s, het is voor mij een eer en een plezier om met
jullie te werken. Van harte bedankt voor de kansen, voor de prettige sfeer en jullie steun!
All my Bulgarian friends, and my teachers in Bulgaria. Thank you for your support,
friendship, and for the knowledge and skills that you’ve given me! You’ve given me the
ability to undergo my journey!
De deelnemers aan mijn studies. Zonder jullie was het onmogelijk om de kennis
gepresenteerd in dit boek te verzamelen. Met dank aan jullie inzet is onze patiëntenzorg
verbeterd!
Emmy, Rien en Mirjam Sparreboom. Lieve familie, al bij onze eerste ontmoeting hebben
jullie mij onvoorwaardelijk ontvangen. Dankzij jullie steun en warmte voelde ik me snel
thuis in Nederland. Ik hou van jullie en dank jullie uit het diepste van mijn hart!
Ivan, Daniela and Gencho Kalaykov. My dear pap, mam en bro, thanks to you I am who I
am now and stand where I am. You have supported and motivated me throughout all my
life, and your unconditional love has always kept me going. I love you very much, and I am
blessed and proud to have you! There is nobody as driven, dedicated and caring as you.
You are the proof that angels do exist!
My grandparents. Мили бабчета и дядчета, най-сетне приключих с моята дисертация!
Дано всеки път, когато погледнете към нея да се сещате за мен и топлина да залива
сърцата ви. Макари да съм далеч, мисля за вас. Искам още много Коледи и лета да
мога да виждам. Обичам ви!
Peter Sparreboom. Lieverd, uit het diepste van mijn hart dank ik je voor je
onvoorwaardelijke liefde, steun en geduld gedurende de jaren! Je bent mijn beste vriend. Ik
hou van je van hier tot de maan en terug. Ik wil samen met je oud worden, heel langzaam…
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