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Een 8 jaar durende Dolomieten marathon: dit promotie onderzoek combineren met 
de huisartsenopleiding. Waarbij de Giau een metafoor is voor het laatste deel van 
dit promotietraject, 10 km klimmen met een stijgingspercentage van gemiddeld 
9.1%. Het begin lijkt prachtig, langs een bergriviertje omhoog, maar al snel begint 
het heen en weer geslinger tussen twee haarspeld bochten (Henk en Aart), om 
steeds met een bruggetje dat watertje over te steken en het leek telkens weer op 
elkaar, alsof je inspanningen werkelijk nul effect hebben op het resultaat (het 
artikel). En dan dat tunneltje, door gezichtsbedrog lijkt het vlak, maar ik kreeg die 
trappers nauwelijks rond. Deze tunnel staat voor de momenten waarop ik heb 
gedacht aan stoppen. 
Maar na verloop van tijd lijkt er toch een soort ritme in het gezwoeg te ontstaan; 
het werd wat lichter om me heen, steeds meer onderzoekers haakten af of gingen 
ergens anders mee aan de slag, langzaam leek de boomgrens dichterbij, wat doet 
vermoeden dat het uitzicht prachtig zal zijn. Helaas werd toen mijn trap ritme 
verstoord door iemand die met veel bijgeluiden voorbij raasde. Laten we zeggen 
dat dit alle nieuwe vrienden van het eerste jaar van de huisartsopleiding waren, die 
reeds weer uit mijn leven waren verdwenen en ook allang klaar met de opleiding 
voor ik goed en wel was begonnen. 
Gelukkig riep toen een prachtige Italiaan mijn naam en dat gaf energie, voor ik in 
de gaten had hoe hij mijn naam wist (naamplaatje achter op m’n rug), was ik 
ineens boven. Of was jij dat Tim? Ik geloof dat ik toen ook in staat was verhalen te 
verzinnen. 
Eenmaal boven viel het uitzicht op de Giau wat tegen, een parkeerplaats waar ik 
mijn bidon met cola heb gevuld. Ook leuk dat mijn Fred tegelijk met mij boven 
kwam. Maar in plaats van mij een rug aan te bieden, raasde jij zonder om te kijken 
door. Nooit geweten dat je zo lang nog competitief kan blijven. Dit in tegenstelling 
tot je rol bij dit boekje, heel geduldig heb je je door een totaal ander vak heen 
geworsteld om m’n Engels bij te schaven.  
Goed, nog even verder met de dolomieten marathon. Tranen van euforie vlak voor 
de top van de laatste mooie klim, de Valparola, zal ik nooit vergeten. Misschien 
kwam dit gevoel een klein beetje in de buurt van dat wat me overkwam na de 
geboorte van Isa en Olav. 
De finish kwam ik kotsend over, maar ik kan me niet voorstellen dat ik eenzelfde 
reactie vertoon bij het zien van die rode koker. Afzien is fijn, zeker als daar een 
mooi boek uit voort komt. 
 
Een terugblik: 
In 2004 ben ik gestart met het in oorsprong groots opgezet APOLLO-D project. Vijf 
onderzoeken in één, prachtig door Eric Ruhe weergegeven in een grafisch 
stroomschema waardoor iedereen bij voorbaat al de onuitvoerbaarheid van dit plan 
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had kunnen zien aankomen. Ik was in ieder geval nog niet ontstemd en ging 
samen met Kim Baas en Machteld Borghuis (Nijmegen) van start met het 
selecteren van honderden hoog risico patiënten. Daarbij kregen we veel hulp van 
alle huisartsen die deelnamen aan het onderzoek. Heel erg bedankt voor al jullie 
inspanningen hierbij! Na een aantal maanden screenen werd het duidelijk dat het 
koppelen van een screeningsstudie inclusief controlegroepen aan een driearmige 
behandeltrial en gecombineerd met een dosis verhogingsstudie niet zou gaan 
lukken. Eerst sneuvelden de controlegroepen, toen een van de drie 
behandelarmen, en later werden alle onderzoeken van elkaar losgekoppeld, om 
ten slotte te eindigen met een screeningsonderzoek en een behandeltrial. Helaas 
heeft Machteld in deze afvalrace ervoor gekozen om te stoppen met het 
onderzoek, maar daarvoor kwam Hiske in de plaats. Gelukkig zijn Kim en ik in de 
hele periode gesteund door de Nijmeegse onderzoekers Peter Lucassen, Eloy van 
de Lisdonk, Henk van den Hoogen en alle secretariële en database ondersteuning. 
Met name Peter Lucassen heeft tot op het laatst vele artikelen van opbouwend 
commentaar voorzien. Ook bij het laatste ‘Goed Gestemd’ congres wist je onze 
resultaten op een sprekende manier klinische relevantie te geven. Deze 
presentatie bracht mij op het idee om verhalen van patiënten als illustratie toe te 
voegen aan mijn proefschrift. Ik denk dat als de afstand kleiner was geweest dat ik 
dan veel vaker van jouw expertise gebruik had kunnen maken.  
 
Gelukkig had ik wel Henk van Weert, eerst als copromotor en nu als promotor. 
Henk, dank je wel voor al je tijd en je kritische blik op alle stukken. Onze vele 
besprekingen gingen deels over onderzoek en de klinische betekenis (of het 
ontbreken ervan), maar ook vaak over fietsen en vakantie, en de laatste maanden 
ook over de hectiek van jouw nieuwe functie. Bij afspraken met Aart en jou voelde 
ik me geregeld een toeschouwer van de ontmoeting tussen twee ‘oude’ vrienden. 
Mooi om te zien. 
 
Aart Schene, ik zal jouw grafische weergaves van ingewikkelde vraagstukken op je 
whiteboard gaan missen. Een prettige manier om even uit de stof te stappen en de 
boel van een afstandje te bekijken. Dank je wel voor al je tijd in mijn stukken, in de 
beginjaren nog geprint vol met rode pen, maar sinds een aantal jaar toch ook 
digitaal, al draait je printer nog iets te veel overuren.. 
 
Jochanan Huijser, ik denk vaak terug aan de besprekingen met jou over het 
kwalitatieve stuk. Veelal over de klinische relevantie met licht filosofische trekjes. Ik 
vind het daardoor een mooi stuk geworden. Jammer voor mij dat je wegging, maar 
overduidelijk de enige juiste beslissing. Mede door jouw begeleiding tijdens mijn 
wetenschappelijke stage ben ik geïnspireerd geraakt om onderzoek te gaan doen 
bij de afdeling stemmingsstoornissen. 
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Patrick Bindels, de laatste keer dat ik jou zag was op natuurijs, de plek om 
gelijkgestemden tegen te komen. Toen je nog mijn promotor was heb je je 
expertise laten zien tijdens het bespreken van mijn onderzoek, dank je wel voor 
deze periode. 
 
De leescommissie bestaande uit Prof. dr. L. de Haan, prof. dr. H.E. van der Horst, 
prof. dr. J.H. Kamphuis, prof. dr. C. van Weel en prof. dr. D.L. Willems, wil ik allen 
hartelijk bedanken voor het beoordelen van mijn proefschrift. Prof. N.J. de Wit wil 
ik (alvast) bedanken voor opponeren. 
 
Kim Baas, ook jij bent bijna klaar. Gefeliciteerd, maar wat een klus was dat. 
Gelukkig is de warboel aan deelonderzoeken van het begin geëindigd in twee 
proefschriften met twee verschillende doelstellingen. Dank je wel voor de 
beginjaren waarin we veel hebben samengewerkt. 
 
Judith Kosman, onze motor in de logistieke operatie van het screenings-
programma! Dank je wel voor al je werk, al die vragenlijsten die je verstuurde, 
patiënten bellen en motiveren. Zonder jou was het een chaos geweest. 
Marianne, dank je wel voor jou expertise en hulp gedurende het hele traject. Op 
jou konden we altijd rekenen en ook ongevraagd hielp je altijd een handje mee. 
  
Eric, nooit eerder heb ik iemand ontmoet die zo gericht is op werken. Jouw 
inspanningen hebben al veel goeds te weeg gebracht voor het vakgebied 
stemmingsstoornissen, maar ik kan me niet voorstellen dat jij noch je naasten dit 
tempo volhouden. Je bent als een baanracefiets; geen rem, dat zorgt enkel voor 
ballast. Maar buiten de baan kan dat best gevaarlijk zijn. 
 
Gelukkig waren er ook de Joppers, met elk jaar een paar AIOTHO’s erbij. Heerlijk 
om even bij te tanken bij een uitje, een jopperslunch of gewoon op de gang. Met 
name de joppers lunch is van groot belang om expertise door te geven en te 
behoeden dat niet elke onderzoeker het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Van groot 
belang is ook het feit dat deze bijeenkomst alleen voor promovendi is en niet voor 
begeleiders, om zo een veilige plek te hebben om twijfel te kunnen bespreken. 
 
Naast deze joppers wil ik ook Gerben ter Riet, Jacob Mohrs, Myra van Zwieten, 
Maarten Koeter alle andere medewerkers van de afdeling huisartsgeneeskunde en 
psychiatrie bedanken waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt of heb 
geconsulteerd. Met name ook de medewerkers van de huisartsopleiding die keer 
op keer mijn programma hebben omgegooid om mij in staat te stellen om zowel te 
kunnen promoveren, als huisarts worden en twee keer met verlof te gaan voor de 
geboorte van Isa en Olav. 
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Behalve collega’s wil ik natuurlijk ook mijn paranimf Jan en paranimf en zus Mirjam 
bedanken voor de gezelligheid in aanloop van deze promotie. De 
formaliteitenpoppenkast van deze dag is niet echt aan mij besteed, en daarom 
hoop ik dat ik mijn gezicht in de plooi kan houden als jullie daar straks naast me 
staan.  
 
Lenneke en Fons, bedankt voor jullie onvoorwaardelijke bereidheid om op te 
passen op Isa en Olav. Fijn dat jullie er zo vaak voor ons zijn.  
 
Fred en Marjan, heerlijk om regelmatig even bij jullie in het bos bij te tanken, lekker 
te eten en te liggen in het gras. Fijn dat we er nu ook een eigen huisje hebben, 
dank jullie wel voor alles. 
 
Tim, mijn methode dit alles te kunnen combineren was om het zo min mogelijk 
over werken te hebben na werktijd. Dit was zeker voor mij functioneel om dit 
promotietraject vol te houden naast de huisartsopleiding, maar ik zal mijn best 
doen je in het vervolg iets meer te betrekken bij mijn werk. Liever nog ga ik samen 
met jou muziek luisteren, wijn drinken en heel veel lekker eten.  
 
Isa, mijn kleine meisje. Wat vind ik het leuk om met jou de wereld te ontdekken, 
om gewezen te worden op de ingewikkeldheid van tijd en van taal, om samen te 
zingen, te dansen, te stoeien en te tekenen. Onvoorstelbaar hoe veel je hebt 
geleerd in drie jaar tijd. Bijzonder hoe je van mij ineens een mama hebt gemaakt. 
 
Olav, mijn kleine Viking, die onverschrokken je plek opeist in ons gezin met je 
sterke handen, hanenkam en lieve koppie. Verbaast onderga je geregeld de grillen 
van je grote zus, maar ook vol bewondering kijk je naar d’r op. Onverstoorbaar 
ontdek jij de muziekinstallatie, de gitaren, alle stopcontacten en verder alles wat 
muziek maakt. Nieuwsgierig ben ik naar wat we allemaal nog van je gaan zien en 
horen. 
 
En nu heel hard ‘Sunday Morning’ van de Velvet Underground, zoals toen bij de 
start van de Dolomieten marathon om 6 uur ’s ochtends: duizenden fietsertjes in 
een dal tussen dat prachtige natuurgeweld. Dat is geluk. 
 
  




