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Met dit boekje rond ik een promotietraject af dat bijna 8 jaar heeft geduurd. Het is een zeer 
leerzame weg geweest waarbij gaandeweg successen werden afgewisseld met momenten 
van schier onoverkomelijke frustratie en demotivatie. Terugkijkend is het overwinnen van 
de bergen en dalen in deze tocht misschien nog wel het leerzaamst geweest; het heeft me 
veel geleerd over mezelf en de mensen aan wie ik zo veel heb gehad. Ik wil dan ook graag 
iedereen die mij op wat voor wijze dan ook heeft geholpen met de totstandkoming van dit 
proefschrift hartelijk danken.
 

Een aantal mensen wil ik in het bijzonder bedanken.
Allereerst geldt dit voor mijn voormalig promotor, prof. dr. J.M.K.H. Wierda. Beste Mark, jij 
hebt me vanaf het begin nauwgezet op een kritische, maar vooral ook prettige wijze over de 
juiste weg geloodst. Ik heb ontzettend kunnen en mogen profiteren van jouw steevaste 
helicopterview op de onderzoeken, de manuscripten en de voortgang van het hele traject. 
Dat je kort voor het einde van dit traject omwille van je gezondheid het promotorschap 
hebt moeten overdragen respecteer ik natuurlijk, maar het steekt ook. Je hebt altijd een 
grote betrokkenheid voor mijn promotieonderzoek en voor mij persoonlijk getoond, iets 
wat ik enorm waardeer. Mark, dank voor alles wat je voor me gedaan hebt.
 
Dan wil ik prof. dr. M.M.R.F. Struys bedanken voor het overnemen van de taken als promotor. 
Michel, ik waardeer je inzet en enthousiasme voor mijn onderzoek en promotie ten zeerste.
 
Dr. M. van Wijhe is een zeer belangrijke drijvende kracht geweest achter het hele onderzoek. 
Marten, jij hebt me niet alleen enthousiast gemaakt voor dit onderzoek, maar je hebt een 
grote interesse voor chronische onbegrepen pijnklachten en de palliatieve zorg bij me 
losgemaakt die nu nog altijd leeft en waarmee ik in de toekomst graag meer wil doen. 
Ik denk met veel genoegen terug aan onze goede momenten in Madrid, Londen en Praag, 
maar ook gewoon op het Pijncentrum achter een piepschuimen bekertje thee. Dank voor 
dat alles!
 
Dr. C.P. van Wilgen wil ik bedanken voor het samen bedenken en opzetten van onderzoeken, 
het samen schrijven (en publiceren), het samen slijpen van de wetenschappelijke geest, én 
niet te vergeten de gezamenlijke momenten waarbij ‘het niveau’ daalde naar bedenkelijke 
diepten. Paul, dank voor al dat goede en laten we dat vooral voortzetten!
 
Dr. W.J. Post dank ik voor de plezierige manier waarop ze me statistische, methodologische 
en soms ook morele ondersteuning heeft gegeven. Wendy, ook bedankt voor het geduld 
dat je altijd met me hebt gehad (als je de voor mij soms duistere statistiek een paar keer 
moest uitleggen).
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Prof. dr. D.R.A. Uges dank ik voor de analyses van de medicinale graad cannabis en de 
goede gesprekken die wij hebben gehad over eventuele vervolgonderzoeken met cannabis.
 
Ik dank de leden van de beoordelingscommissie; prof. dr. J.H.B. Geertzen, prof. dr. M. Schmelz 
en prof. dr. K.C. Vissers voor de tijd en energie die ze in het lezen en beoordelen van mijn 
proefschrift hebben gestoken.

Dr. G.J. Versteegen wil ik bedanken dat ze het voor elkaar heeft weten te krijgen om aan 
me te wennen als kamergenoot. Gerbrig, ik heb veel van je geleerd; van onderzoek in zijn 
algemeenheid, maar ook van de psychologie achter de chronische pijnpatiënt. We hebben 
vele goede, gezellige en diepzinnige momenten gehad waaraan ik warme herinneringen 
bewaar.
 
In dat kader dank ik ook David Fael, de Italiaanse anesthesioloog uit Duitsland, voor 
de vele liters koffie, cappuccino, espresso, maar vooral ook jouw verhelderende inzichten 
in schimmige materie en je gortdroge humor.
 
De dames van de secretariaten van het Pijncentrum en de afdeling Anesthesiologie wil ik 
bedanken voor hun inspanningen en onvermoeibare hulp; in het bijzonder noem ik hierbij 
Ria Carpay en Bianca Pijl. Laatstgenoemde dank ik eveneens voor de fraaie vormgeving van 
dit proefschrift. Het is prachtig geworden, Bianca; bedankt!
 
Alle mensen werkzaam op het Pijncentrum, de afdeling anesthesiologie en de afdeling 
huisartsgeneeskunde, die mij op wat voor manier dan ook hebben ondersteund in het 
opzetten, uitvoeren en voltooien van mijn promotieonderzoek wil ik danken.
 
De bereidheid van Alle Meije Wink en Paul van Wilgen om als paranimfen te fungeren op 
mijn promotie en mij moreel te ondersteunen rondom de verdediging van dit proefschrift 
stel ik zeer op prijs; bedankt!

Dan ten slotte wil ik ús heit en mem bedanken voor alle steun en geduld de afgelopen jaren. 
Sinds zij mij eind 70er jaren aanmeldden bij de peuterschool ben ik vrijwel onafgebroken 
naar school geweest of was ik ergens voor in opleiding. Zonder jullie steun zou ik niet 
gekomen zijn waar ik nu ben!
 
En als aller-allerlaatste dank ik mijn vrouw Wendy en mijn twee kinderen; Lucas en Gerjan. 
Het is wel eens zwaar geweest; een groot huis, opleiding, opvoeding en dan ook nog 
promoveren. Gelukkig heb ik van jullie de steun ervaren die ik zo nodig had. Aan de andere 
kant heb ik van jullie geleerd dat er nog iets anders – veel belangrijkers – is dan studie, 
carrière en promotie, en dat binne jimme.  
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