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Zoals misschien wel bij meer mensen het geval is: grote besluiten neem ik vaak tijdens vakanties. Zo 

ook nu. Ik was in Suriname, eind 2011. Ik was net klaar met een enorme berg nachtdiensten op de 

gynaecologie en was moe. Of liever gezegd: ik zat er volledig doorheen. Ik vond het vak prachtig: 

het wonder van nieuw leven, de spanning... Maar ik vond het ook moeilijk. De hoeveelheid dien-

sten, de acute besluiten… Daarbij miste ik de continuïteit, de autonomie en (ook niet onbelangrijk) 

de mannelijke patiënt.

Midden in de jungle zaten Pieter en ik ‘s avonds na te tafelen met andere vakantiegangers, 

waaronder een gepensioneerd huisarts. Zij keek terug op een rijke carrière: een mooie praktijk, 

ontwikkelingswerk, kinderen, pleegkinderen… Ze vond haar werk zó leuk dat ze ook na haar 

pensioen nog af en toe huisartsenwerk deed. En toen viel het kwartje. Dat wilde ik ook! Ik nam 

ontslag en solliciteerde voor de huisartsopleiding. Maar de overgang van ‘10 jaar bikkelen en dan 

maar hopen dat ik specialist ben’ naar ‘3 jaar opleiding en ik ben klaar’ was te groot. Ik wilde er 

‘iets’ bij. En zo kwam het AIOTHO-schap op mijn pad. Ik mailde wat heen en weer met een echte 

AIOTHO (Karolien) en werd enthousiast. Er bleek een vacature te zijn voor een AIOTHO op een 

onderzoek naar onverklaarde klachten. Dat onderwerp boeide me. Niet gehinderd door enige 

kennis over wetenschappelijk onderzoek besloot ik te solliciteren. En… ik werd aangenomen!

In de zomer van 2012 begon ik. Hoe moeilijk kon dat promoveren nou zijn? Moeilijker dan ik dacht, 

bleek al gauw. Het uitdenken van het onderzoeksplan, de METC aanvraag, het werven van subsi-

dies, het leuren bij huisartsen en patiënten of ze ALSJEBLIEFT mee wilden doen… De start viel zwaar. 

Dankzij de steun van velen lukte het om door te zetten. En daar ben ik blij om. Want na de moeizame 

start heb ik een fantastische tijd gehad. Ik ging elke dag met plezier naar de D-gang op de VU. En dat 

zegt wat, want voor wie er nog nooit geweest is: voor het sfeervolle decor moet je er niet zijn. 

Het is dus tijd om de mensen te bedanken die mijn onderzoekstijd tot zo’n nuttige, leerzame en 

gezellige periode hebben gemaakt. Hier komen ze:

Deelnemers
Met recht als eerste genoemd: de deelnemers. Want wat een held ben je als je je beroerd voelt en 

tóch de tijd neemt om vragenlijsten voor een onderzoek in te vullen. Terwijl je er niets voor

terugkrijgt. Gewoon, omdat je bij wil dragen aan de wetenschap, of omdat je andere SOLK 

patiënten ermee wil helpen. Lieve deelnemers, ik wil jullie hiervoor enorm bedanken. Een speciale 

vernoeming voor de deelnemers aan de interviews: jullie hebben het aangedurfd je verhaal aan 

twee vreemde mensen te vertellen. Daar heb ik bewondering voor. Ik heb veel van jullie geleerd!

Onder deelnemers vallen natuurlijk ook alle huisartsen en instellingen die hebben geholpen bij de 

werving. Bedankt voor al jullie moeite! Suzan (THOON), Aleid en Angelique (Reade), Marion (CIR), 

Joost (GGZ InGeest), Guus en Tanja (poli VUmc) en Susanne (Vitaalpunt), jullie extra inzet is zeker 

niet onopgemerkt gebleven.
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Promotoren copromotoren en begeleiders
Hans, ik ben onwijs blij dat je mijn copromotor bent geworden. Dank voor al het luisteren, 

meedenken en knopen doorhakken. Je deur staat altijd open. En minstens net zo belangrijk: je bent 

altijd vrolijk. Dat heb ik enorm gewaardeerd. Je bent de spil van de D-gang.

Henriëtte, het was heel fijn om jou als 1e promotor te hebben. Tijdens projectgroepvergaderingen 

heb jij de helikoptervisie die soms nodig is om besluiten te nemen. En tijdens het schrijven van 

stukken heb je juist het oog voor detail om het stuk naar een hoger niveau te tillen. Ondanks je 

drukke agenda nam je daar altijd de tijd voor. Dank.

Joost, als 2e promotor heb je me enorm geholpen. Bij lastige keuzes ben je altijd bereikbaar voor 

overleg. En dan ben je recht door zee: als iets niet klopt laat je dat duidelijk weten. En als het goed 

is is het goed. Ik heb deze duidelijkheid heerlijk gevonden. Je had bovendien praktisch altijd gelijk. 

Heel erg bedankt voor alle hulp en je gezellige aanwezigheid tijdens de projectgroepvergaderingen.

Stephanie en Harm, jullie waren in de begintijd betrokken bij het project. Stephanie: bedankt voor 

alle brainstorms over de onderzoeksopzet. Ik denk dat jouw ideeën mede hebben gezorgd dat dit 

project gelukt is! En Harm: dank voor het herhaaldelijke “weet je wat óók kan..?” in de beginfase. 

Ik wilde (iets te) snel van start en je hebt me geleerd dat het in onderzoek soms slim is om de tijd 

te nemen. Ik vond het ook prettig dat je de dagelijkse begeleiding daarna aan Hans hebt overge-

dragen, het is goed gelopen zo.

Nettie en alle begeleiders uit de huisartsopleiding, wat waren jullie flexibel als er weer een onder-

zoekstaak tussendoor kwam. Nettie, ik wil jou specifiek bedanken dat je alle 68 keren dat ik mijn 

blokkenplan kwam wijzigen bleef lachen en goedgemutst meedacht over de aanpassingen. Ik heb 

me daardoor nooit lastig gevoeld (en dat ben je als AIOTHO dus wel).

Leescommissie en opponenten
Brenda Penninx, Jan Bolk, Bert van Hemert, Andrea Evers, Tim Olde Hartman, Jan Smit en Nettie 

Blankenstein, hierbij wil ik jullie bedanken dat jullie de tijd hebben genomen om mijn manuscript te 

lezen en te beoordelen. Wat een klus… Jullie suggesties vormden de laatste puntjes op de i. 

Co-auteurs
Alle co-auteurs, dank voor jullie bijdrage aan de artikelen. Een aantal co-auteurs in het bijzonder:

Trynke, Judith en Jos, als methodologisch expert zijn jullie bij individuele artikelen betrokken 

geweest. Zonder jullie belangeloze inzet waren deze artikelen er simpelweg niet gekomen. Ik heb 

veel van jullie geleerd en het is dankzij jullie dat ik straks de methodologische keuzes (hopelijk) 

goed kan verdedigen tijdens mijn promotie. 
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Florian, als stagiair heb je nogal wat kilometers met me in de auto moeten zitten om deelnemers 

door heel het land te interviewen. Om nog maar te zwijgen over de kilometers bandopnames die 

je hebt uitgetypt. Je was een gezellige en getalenteerde collega. Ik ben dan ook blij dat je zo wijs 

bent geweest om de neurologie gedag te zeggen en huisarts te worden. We komen elkaar vast nog 

tegen.

Madelon, we hadden geen IDEE waar we aan begonnen he, met die Cochrane... Maar ik ben blij 

dat we het gedaan hebben. Dank voor alle gezellige brainstorms, koffietjes en congressen. Het 

meezingen met Marco Borsato (de enige CD die in de auto lag) in de auto naar Denemarken blijft 

in mijn geheugen (en gehoor) gegrift staan! 

Maria, many thanks for your collaboration in the Cochrane review. Your experience with the 

process helped us a lot. I think that together we’ve created a very complete overview of the current 

evidence for MUPS treatments. That’s something to be proud of!

Onderzoeksassistenten
Eerlijk is eerlijk:  zonder jullie hadden we de PROSPECTS studie wel op kunnen doeken. Goede 

onderzoeksassistenten zijn volgens mij de sleutel tot het succes van een onderzoek. En goede 

onderzoeksassistenten: dat waren jullie.

Ans, jouw talent om twijfelende deelnemers binnen boord te houden is ongekend. Met jou als 

onderzoeksassistente weet je één ding zeker: het komt goed. Je bent een topper.

Daniëlle, wat fijn dat jij onze ‘vliegende keep’ wilde zijn. Toen we acuut hulp nodig hadden was jij 

er voor ons en had je binnen een mum van tijd alles weer op orde.  Dat was een grote luxe.

Gioia, jouw betrokkenheid viel enorm goed bij de deelnemers (en bij mij). Deze eigenschappen 

maakt dat je ongetwijfeld een hele goede verloskundige gaat worden. Dank dat je naast je drukke 

opleiding de tijd nam om de PROSPECTS studie in goede banen te leiden.

Praktische hulp
Diverse experts hebben voor een appel en een ei (of zelfs voor louter eeuwige dank) ondersteuning 

geboden bij de praktische kant van het onderzoek. Zij hebben het onderzoek nèt even een professi-

oneler karakter gegeven en daar ben ik heel blij mee. Hier komen ze:

Matthieu, ik denk dat weinig promovendi een schoonvader hebben die bijgedragen heeft aan hun 

promotieonderzoek. Ik heb er dus zo een! Als grafisch ontwerper verantwoordelijk voor het mooie 

PROSPECTS logo, de covers van de vragenlijsten en het ontwerp en de lay-out van dit boekje. 

Schrijven gaat vóór opmaak en dus weet ik nog niet hoe het boek er straks uit ziet. Maar ik durf nu 

al op te schrijven dat ik het prachtig vind. En dat zegt wat. Bedankt daarvoor!
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René (en de collega’s van Skopei Digital), dankzij jouw mooie website krijg ik nog steeds mailtjes van 

mensen die deel willen nemen aan het onderzoek. Nadia, jouw foto’s maken de website extra mooi.

Fred, jouw fenomenale taalgevoel heeft enorm  geholpen bij het vertalen van enkele vragenlijsten. 

Bedankt dat we bij jou aan de keukentafel mochten brainstormen. Het heeft de begrijpelijkheid van 

de uiteindelijke lijsten veel goed gedaan.

En natuurlijk alle praktische ondersteuners op de VU: Patrick, Len, Brahim, Wim, Kees, Yvonne, 

Annemiek, Sergio, dank voor jullie hulp bij alle technische en financiële aspecten.

SBOH en Stichting Stoffels - Hornstra
Zonder financiële middelen is onderzoek doen onmogelijk. Gelukkig honoreerde Johan Stoffels 

namens de stichting precies op het juiste moment onze subsidieaanvraag. Dank dat jullie geloofden 

in onze plannen en bereid waren om ons hierbij te ondersteunen. 

D-gang collega’s
Ik noemde hem al eerder: de sfeervolle D-gang. Een plek waar de kleur beige hoogtij viert en waar 

de muizen na 17u dansen op tafel. Maar waar óók zoveel leuke mensen werken dat het een feest 

is om er te zijn. Een bescheiden overzicht:

Karolien, jij bent als eerste. Het is tenslotte jouw schuld. Dankzij jouw enthousiasme over het 

AIOTHO-schap heb ik gesolliciteerd. Hilarisch detail blijft dat je vervolgens zelf acuut stopte met 

het traject. Blijft toch verdacht. Maar de ouderengeneeskunde kan zich geen betere ambassadeur 

wensen. Ik heb tranen met tuiten gelachen met jou als collega. Bedankt voor de leuke tijd!

Roomies! Eerst Floor en later Lidy, met jullie heb ik het grootste deel van de tijd mijn kamer 

gedeeld. En in die tijd gebeurde er veel, zowel op het werk als privé. Dat zorgde altijd voor (meer 

dan) genoeg gespreksmateriaal. Dank dat jullie deze periode met mij hebben willen delen. Ik heb 

genoten van de kletsuurtjes, stilte-uurtjes, inhoudelijke brainstorms en onzinnige gesprekken. Je 

kamergenoot op het werk spreek je meer dan je man! En met jullie was dat een feest. Jullie zijn al 

uitgevlogen en ik volg nu ook. Er staat jullie ongetwijfeld veel moois te wachten!

En natuurlijk de andere D-gangers... Hanneke, Kate en Danielle: jullie waren mijn lievelings-binnen-

lopers! Anne, Annemarie, Hein, Joreintje, Karlijn, Lisanne, Loes, Lotte, Marloes, Otto, Pim, Sandra, 

Vincent en alle anderen: dank voor alle gezelligheid. 

Paranimfen
Lieve Djek, grote kleine broer. Eerder was je al getuige bij mijn bruiloft. En dat deed je heel goed. 

Dus nu ben je ook getuige van dit ‘huwelijk met de wetenschap’. Je weet dat mocht ik flauwvallen, 

dat jij dan het boekje moet kunnen verdedigen he? Lijkt mij die hele verdediging een stuk
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spannender maken. Wellicht doe ik het gewoon. Een paar jaar geleden zijn Pieter en ik naar 

Haarlem verhuisd. Naar 600 meter van jouw voordeur om precies te zijn. Je moet er maar zin in 

hebben, je zus om de hoek. Ik heb er zelf in ieder geval geen moment spijt van gehad! Dank voor 

alle ongedwongen binnenloopmomenten, de hilarische langsfiets-poses en het mee-eten. Ik hoop 

dat er nog veel van zulke momenten zullen volgen. Zeker met de kleine Kiki straks. Tante Nikki 

verheugt zich erop.

Lieve Maxime, kleine stinkerd, de afgelopen jaren zijn onze levens TOTAAL veranderd. En al die tijd 

hebben we met elkaar meegekeken. En eindeloos geouwehoerd over al die veranderingen. En heel 

soms zelfs over mijn onderzoek. Ik ben enorm blij dat je mijn paranimf wil zijn! En ik hoop dat we 

als we 98 zijn, dat we dan in het bejaardentehuis nog steeds zo lekker zitten te vitten op alles wat 

lastig is in het leven en de man in het bijzonder. Je bent een fantastische vriendin.

Overige vrienden en familie
Lieve vrienden en familie, ik moet zeggen dat de PROSPECTS studie niet bepaald een veelbesproken 

onderwerp is geweest op feesten en partijen. Dat lag niet aan jullie. Ik vond het zelf gewoon 

verdomd lastig om mijn verhaal over zo’n traject van 6 jaar elke keer weer vernieuwend te houden. 

Welnu, ik heb nieuws voor jullie: het is klaar! En ondanks dat jullie er inhoudelijk niet zoveel mee 

te maken hebben gehad, ben ik wel degelijk blij geweest met jullie bijdrage. Alle etentjes, borrels 

en vakanties hebben voor de nodige afleiding gezorgd en hebben het leven leuk en in balans 

gehouden. Ik ben heel blij met jullie om me heen.

De harde kern
Lieve papa en mama, achteraf gezien denk ik dat ik altijd wel een onderzoeker in me heb gehad. 

Dat hadden jullie natuurlijk allang door. Maar jullie hebben me geholpen om náást die onderzoeker 

ook een gesocialiseerd persoon te worden. Dat was nodig en dat deden jullie af en toe op best 

onconventionele wijze. Bijvoorbeeld door me soms te dwingen om te spijbelen van school om wat 

leuks te gaan doen. Of door me bij de keuze voor de brugklas te adviseren niet voor de hoogst 

haalbare maar voor de gezelligste optie te gaan. Ik denk dat dit me een leuker en completer mens 

heeft gemaakt. Dank voor jullie onvoorwaardelijke steun, trots en liefde. Ik bof met jullie.
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Lieve Pieter, lieve Sep, de laatsten in de rij. Jullie zijn mijn thuis! 

Piet, ondanks dat je niet echt een lezer bent (en laten we eerlijk zijn, die wetenschappelijke

artikelen zijn soms ook niet om door te komen) was je altijd benieuwd wat ik geschreven had. 

Op momenten dat ik het moeilijk had hielp je me om alles weer op een rij te krijgen. En was je zo 

trots dat ik er weer tegen kon. Bedankt dat je mijn allerliefste en leukste man bent. We hebben 

prachtige momenten gedeeld en ik hoop dat er nog veel meer zullen komen. Ik ben meer dan 

zielsgelukkig met jou. 

En Sep, je bent er nog maar kort. En ook al vind je boekjes heerlijk om op te kauwen, een lezer 

kunnen we ook jou nog niet echt noemen. Maar wat zijn je vader en ik blij dat je er bent! Jij laat 

ons zien wat echt belangrijk is in het leven. En daar genieten we elke dag van. We zijn apetrots op 

je. Ik hoop dat je op je 16e nog eens op zolder rondstruint en dan dit boekje vindt. En dat je dan 

denkt: “die moeder van mij had het toen best goed voor elkaar daar op die VU”. 

Want dat zie je dan helemaal goed. Het was een prachttijd. 


