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Dit proefschrift heeft een wat ongebruikelijk begin. Het was niet van meet af aan de be-
doeling om te promoveren, althans niet de mijne. Prof. Joris Slaets zette mij in 2006 aan 
om een onderzoeksvoorstel te schrijven om zo plek te kunnen bieden aan geneeskunde-
studenten voor hun wetenschappelijk stage. Vervolgens ben ik als clinicus van het ene on-
derzoeksproject in het andere gerold. In de loop der jaren heb ik met veel (jonge) mensen 
mogen samenwerken en ik heb veel van hen geleerd. Ik wil dan ook iedereen bedanken die 
op directe of indirecte wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift

Dank ben ik allereerst verschuldigd aan Prof. Joris Slaets. Begaan met het lot van patiënten 
met somatische functionele klachten, boden hij en Prof. Rijk Gans mij als psychiater op 
de afdeling algemene interne geneeskunde de mogelijkheid om samen met de internist 
Jan van Leeuwen een gecombineerd polikliniek voor deze groep patiënten te ontwikkelen. 
Joris verstaat de kunst om iemand te enthousiasmeren en te laten geloven dat iets echt 
mogelijk is. Hij bracht mij in contact met Prof. Judith Rosmalen, en het was vooral door 
toedoen van Judith dat deze promotie vorm kreeg en afgerond werd. 

Judith: ik was een vreemde toevoeging aan jouw groep van jonge promovendi. Ik heb even 
aan je moeten wennen. Jouw snelheid van denken en doen zorgden in het begin voor de 
nodige stress, want onderzoek in weinig uren combineren met patiëntenzorg is geen sine-
cure, zeker omdat ik me  ook nog allerlei computervaardigheden eigen moest maken. Ik 
dank je, niet alleen voor je geduld, je constructieve opmerkingen en je vermogen om mij 
met allerlei mensen in contact te brengen, maar ook voor de ruimte die je mij bood om 
mijn eigen weg te gaan in (kwalitatief) onderzoek. 

Rijk, met je scherpe geest. Ik wil je danken voor alle steun die je me hebt gegeven bij mijn 
werk op de afdeling interne geneeskunde. Jouw opmerkingen hebben de papers aanzien-
lijk beter gemaakt. 

De bijdragen van mijn derde promotor Prof. Richard Oude Voshaar waren onmisbaar in 
de laatste fase van dit proefschrift. Richard was altijd positief; hij zag zelfs mogelijkheden 
voor een hoofdstuk waarvoor ik zelf de hoop al lang had opgegeven.

Verder wil ik alle coauteurs bedanken voor hun bijdragen aan de papers in dit proefschrift. 
Huib en Ellen wil ik in het bijzonder noemen voor hun cruciale inbreng bij de statische 
analyses.  Janneke, Rim, Layla en Justin worden niet bij naam genoemd in de papers, maar 
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zij hebben geweldig werk geleverd door de onderzoeksdata uit de brieven van de huisart-
sen en internisten te destilleren. Ook  Jan van Leeuwen, internist, heeft zijn steentje bijge-
dragen aan het onderzoek. Maar het dankbaarst ben ik hem voor de jaren, dat wij samen 
de polikliniek ‘Moeilijk te duiden klachten’ hebben gedraaid. Ik heb veel van Jan geleerd.

Het onderzoek  zorgde ervoor dat ik samen met Tom terecht kwam in het Radboud Uni-
versity Medical Center. Wij mochten voor ons onderzoek gebruik maken van videoban-
den, die  gemaakt waren in het kader van het CATMUS project, waarvoor veel dank. Tim, 
Peter en Juul: het was een voorrecht om met jullie te mogen samenwerken aan twee papers. 

I’m very grateful to Prof. Chris Burton for his help on the project of symptom manage-
ment. Chris, thank you very much for such a warm welcome in Aberdeen and Sheffield, 
for making the audiotapes of the Symptom Clinic available, and for your invaluable advice.

Kamergenoten worden vaak genoemd in dankwoorden. Voor de kamer waar ik werk op de 
afdeling interne geneeskunde is dat onbegonnen werk omdat het een ware duiventil is. Met  
twee uitzonderingen: Dr. Herman Kreeftenberg en Prof. Andries Smit. Herman, ik wil je 
danken voor je praktische steun, maar vooral ook voor je opbeurende, Hermaniaanse op-
merkingen. Ik ken niemand, die zo toegewijd is aan zijn vak. Andries wil ik danken voor 
zijn hulp op het moment dat ik een schrijversblok had bij het bedenken van de discussie. 

Ella en Tom, met wie ik vele uren pratend heb doorgebracht over de juiste codes en cate-
gorieën: vanzelfsprekend zijn jullie mijn paranimfen. Ik heb niet alleen genoten van onze 
discussies, maar ook van het op stap gaan - naar Nijmegen met Tom en naar Sheffield met 
Ella. 

Tot slot wil ik mijn familie en vrienden danken voor hun langdurige belangstelling voor 
het onderzoek. Maarten en Loranci wil ik speciaal noemen omdat zij - hoewel ver weg - 
toch altijd nabij zijn. 



154


	Dankwoord



