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Wanneer iemand nog net geen tien jaar (!) aan een promotieonderzoek heeft 
gewerkt spreekt het voor zich dat een grote groep mensen betrokken is geweest 
bij de totstandkoming van het eindproduct. Het populairste hoofdstuk van ieder 
proefschrift is in mijn geval dan ook lekker lang.

In de eerste plaats wil ik alle patiënten bedanken die deelnamen aan dit onderzoek 
en daarvoor een jaar lang vragenlijsten hebben willen invullen. Ook alle huisartsen 
en hun praktijken die hebben geparticipeerd in de inclusie, heel hartelijk bedankt. 
In het bijzonder wil ik Nanno Groeneveld, Herman Noordman en Raju Peters 
bedanken, die gezamenlijk voor het grootste aantal inclusies hebben gezorgd. 
Geweldig! Alle medewerkers en anesthesiologen van de pijnpoli wil ik hartelijk 
danken voor de prettige samenwerking, in het bijzonder Bianca, Ina, Anja en 
Jeannette, die snel en flexibel de patiënten hebben ingepland.

Prof. Dr. K. van der Meer, beste Klaas. Bedankt dat je al die jaren achter mij en dit 
project bent blijven staan, ook als je zelf door zware perioden ging. Ik heb het zeer 
gewaardeerd.

Prof. Dr. M.Y. Berger, beste Marjolein. Jij kwam als laatste bij de promotiecommissie 
maar jij hebt dit project in een heel letterlijke zin gered. Ik ben je heel erg dankbaar. 

Dr. J.C. Winters, lieve Jan. In de eerste plaats bedankt dat je dit onderzoek hebt 
bedacht en dat je mij, toen we samen in de rij stonden om Gert Bergman te 
feliciteren, vroeg of ik het zou willen uitvoeren! Bedankt dat je altijd het overzicht 
hebt gehouden en de meest continue begeleider in dit project bent geweest. Ik 
denk dat veel betrokkenen, ikzelf niet in de laatste plaats, toch regelmatig hebben 
getwijfeld of dit proefschrift er ooit zou komen, maar jij nooit. Je was er bij elke 
vergadering, maar je kwam ook op kraambezoek bij elke baby. Het zal raar zijn om 
niet meer wekelijks met je koffie te drinken. Ontzettend bedankt voor alles! 

Dr. M. van Wijhe, beste Marten, ondanks dat je regelmatig het buitenland verkeerde 
om daar vrijwilligerswerk te doen ben je altijd zeer betrokken gebleven bij ons 
project. Vanuit Ethiopië, Sulawesi, Sierra Leone of Vlieland reageerde je altijd 
binnen een dag op mijn e-mails, met goede raad en een persoonlijke noot. Zonder 
jouw kritische blik zouden onze artikelen in heel wat slechter Engels zijn ingediend. 
Heel erg bedankt!
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Ik wil alle leden van de leescommissie, Prof. Dr. G.J. Groen, prof. Dr. H.E. van der 
Horst en Prof. Dr. B. Koes, heel hartelijk danken dat zij dit proefschrift hebben 
willen beoordelen.

Prof. Dr. J.M.K.H. Wierda, beste Mark. Helaas moest je je om gezondheidsredenen 
terugtrekken uit de begeleidingscommissie toen ons project nog maar net van start 
was gegaan. Desondanks heb je er in die korte tijd onder andere voor gezorgd 
dat ons projectvoorstel door de METC werd goedgekeurd. Ik wil je heel hartelijk 
bedanken voor je bijdragen!

Dr. K.H. Groenier, beste Klaas. “Nee, dat moet je helemaal niet duidelijker 
opschrijven, je moet zo’n reviewer ook wat geven om op te kauwen, anders gaat-ie 
over iets veel vervelenders zeuren”. Jij hebt me onvermoeibaar geholpen door het 
uitvoeren en uitleggen van de statistische analyses en het maken van mooie plaatjes, 
en met zoveel humor dat het nooit saai werd. Heel erg bedankt. 

Beste Karin, het was altijd gezellig en leerzaam om de tocht naar het Triadegebouw 
te ondernemen voor een overleg met jou. Bedankt voor je hulp bij de economische 
analyses en vooral voor de uitleg erover!

Prof. Dr. B. Meyboom - De Jong, beste Betty. Jij was mijn “eerste promotor” en 
degene die me enthousiast heeft gemaakt voor wetenschap en onderzoek. Bedankt 
daarvoor!

Prof. Dr. T. van der Molen. Volgens mij heb ik je nooit eerder zo genoemd! lieve 
Thys, jij was altijd een steun op de achtergrond en je hebt me op cruciale momenten 
herinnerd aan “het licht aan het einde van de tunnel”. Dank je wel.

Dr. W.J. Post, beste Wendy, jou heb ik alleen in het eerste begin een paar keer 
gesproken, maar je hebt me enorm geholpen met het schrijven van het protocol 
van dit onderzoek. Dank je wel! Marijke Visser en Maaike de Boer, dank voor jullie 
“voorwerk” aan het RNG bestand over uitstralende lage rugpijn.

Ik heb heel veel te danken aan ‘de opleiding’. In het bijzonder natuurlijk aan mijn 
opleiders Curt Spanier en Herman Mees en alle medewerkers van hun praktijken, 
met name Janneke, Stieneke, Erica, Doortje en Joke. Jullie hebben tijdens mijn 
opleiding regelmatig ‘last’ gehad van het feit dat ik ook promoveerde, en jullie 
hebben me altijd geholpen. Bedankt! Renze Hasper, dank je wel dat je keer op keer 
mijn opleidingsschema wilde aanpassen zodat ik weer een tijdje kon schrijven of 
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broeden. Ineke Brink, Arnoud Rozema en Karla van Oosten, wat hebben jullie 
ontzettend veel voor me geregeld, heel erg bedankt! 

Dan alle collega’s van ‘de vierde verdieping’, de disciplinegroep Huisartsgeneeskunde 
van het UMCG. Ik zal jullie ontzettend missen. Bedankt voor alle gezelligheid en voor 
alle steun! Yvonne en Els, we begonnen als collega’s maar we werden vriendinnen. 
Laten we de cappuccino-ochtendjes met of zonder kinderen nog lang voortzetten! 
Janwillem, aan jouw kennis van software en koffie heb ik veel gehad, dank je wel. 
Marco, ontzettend bedankt dat je jouw scherpe blik over mijn proefschrift wilde 
laten gaan. Ik had inderdaad beter meteen op “accept all changes” kunnen klikken. 
Tot ziens, en we hebben altijd Twitter nog!

Mijn ouders, Jan en Betty Huiges en mijn schoonouders, Arend en Gea Spijker. 
Jullie betekenen sowieso heel veel voor ons, maar door de vele oppasuren zijn jullie 
ook voor dit proefschrift en het doordraaien van ‘het thuisfront’ absoluut onmisbaar 
geweest. Heel erg bedankt, mede namens jullie kleinkinderen! Lieve Jacolien, 
Wouter, Gerben, Jenneke, Peter, Renske, Ilse, bedankt voor jullie betrokkenheid en 
interesse. Het is klaar! 

Lieve Franke, fantastisch dat je ondanks je drukke nieuwe praktijk nog de moeite 
wilde nemen om mijn proefschrift secuur door te pluizen. Heel erg bedankt! Lieve 
Kirsten, dank je wel voor alle bossen bloemen, knuffels, kopjes koffie, gezelligheid 
en je vriendschap door dik en dun. Lieve Renate, je was er vaak met een luisterend 
oor maar traditiegetrouw nog veel vaker met een sappig verhaal. Martin, inmiddels 
ben je daarin niet meer alleen protagonist maar dis je ze even vaak zelf op. Ik hoop 
er nog vaak van te kunnen genieten!

Lieve Feikje, je bent niet voor niets paranimf. Van mijn onderzoek weet je 
minstens evenveel als ik, omdat je aan een groot deel ervan zelf hebt meegewerkt 
en -geschreven en omdat je altijd geïnteresseerd was in de rest. We hebben heel 
wat over onze gezamenlijke projecten gepraat en ook heel wat (arme Boudewijn) 
gekletst over andere zaken. Dank je wel!

Lieve Nanne, heel erg bedankt voor je interesse, je scherpte in discussies, je hulp 
bij ICT problemen en bij het uitkiezen en aanschaffen van nieuwe apparatuur en 
natuurlijk het ‘regelwerk’ rondom een promotie. Bij vrijwel al mijn life-events ben 
jij nauw betrokken geweest, zo ook bij deze. Leuk dat je vandaag als mijn paranimf 
naast mij wil staan!
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Lieve Arend, Bette, Jan, Gijs en Coosje: Mama’s boek is eindelijk echt af, en zoals 
beloofd staan jullie er ook in!

Lieve Christiaan, van iedereen die hierboven wordt genoemd kan in zekere zin 
worden gezegd dat zonder hem of haar dit proefschrift er niet zou zijn gekomen. 
Voor jou geldt dit het allermeest. Bedankt voor alles.


