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196 | A Psychosocial Perspective on Pediatric Functional Abdominal Pain

Acht jaar voor Elins bezoek aan de psycholoog in Amsterdam, in een andere stad, 
oreert Nico Metaal in collegezaal SC01 van de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
over de onmetelijke waarde van het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen de 
psychologie. Ik luister als eerstejaars studente te midden van mijn 600 medestudenten 
gretig naar zijn verhaal. Dit is mijn eerste echte college! Maar er is wel een probleem: ik 
ben nu al in de war. Onderzoek bij psychologie? Ik had toch juist afstand gedaan van mijn 
B-pakket op de middelbare school; out with het exacte and in with de diepgang? Gelukkig 
verdwijnt de verwarring tijdens dat eerste college al snel wanneer ik besef dat in het doen 
van wetenschappelijk onderzoek binnen de psychologie, de perfecte middenweg ligt 
tussen mijn bèta verleden en gamma toekomst. Een soort liefde op het tweede gezicht, 
en het was mij dan ook na mijn afstuderen direct duidelijk dat ik wilde promoveren. Maar 
deze liefde voor het doen van onderzoek, hoewel onmisbaar bij het schrijven van mijn 
proefschrift, was zeker niet voldoende om het ook tot een succesvol einde te brengen. 
Daar kwam de hulp van heel veel bijzondere mensen bij kijken, die ik hier graag wil 
bedanken.

Op de eerste plaats vraagt een promotieonderzoek veel begeleiding en samenwerking met 
collega’ s. Enorm veel dank ben ik dan ook verschuldigd aan mijn dagelijks begeleiders, Bert 
Derkx en Else de Haan. Lieve Bert en Else, bedankt voor jullie nimmer aflatende intensieve 
begeleiding. Jullie verschillende en aanvullende visies op het psychisch en lichamelijk 
functioneren van kinderen en gezinnen hebben dit proefschrift gemaakt tot wat het is. 
Ongelooflijk hoe veel ik van jullie heb mogen leren in deze voor jullie persoonlijk roerige 
jaren. Ondanks alle tegenslagen waren jullie altijd bereid mij te blijven begeleiden, iets waar 
ik enorme bewondering voor heb. Ik ben trots dat ik jullie naast mij heb gehad gedurende 
deze zes jaar. Ook wil ik Frits Boer, Marc Benninga en Ramón Lindauer bedanken voor hun 
bijdragen als promotor, respectievelijk co-promotoren. Frits en Marc, ontzettend bedankt 
voor jullie intensieve begeleiding. Jullie snelle, kritische, maar altijd enthousiaste reacties 
op mijn stukken hebben mij enorm geholpen, evenals jullie onvoorwaardelijke steun. 
Ramón, veel dank voor de prettige samenwerking en de mogelijkheid om onderzoek te 
blijven doen bij de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AMC. 
 De hulp van mijn kamergenootjes en mede-promovendi Lidewij Wolters, tevens 
paranimf, en Sanne Hogendoorn zal ik nooit vergeten. Lieve Lidewij en Sanne, jullie maakten 
het een feest om iedere dag de reis naar het AMC te maken. Eerst in onze zonovergoten 
broeikas, en later in onze heerlijke privékamer met openslaande ramen, hebben we onze 
gang-genoten vaak genoeg lastiggevallen met gegiebel. Samen promoveren is toch een 
stuk beter dan alleen; het was me een eer, metgezellen! Natuurlijk ook veel dank aan alle 
andere collega’s van de onderzoeksafdeling. Lieve Susan en Suzan, jullie ondersteuning 
was onontbeerlijk, maar jullie gezelligheid en het ‘welkome’ gevoel dat jullie ons geven, ga 
ik pas écht missen. Julia, Marthe, Chaim, Els, Maj, Katja, Katie, Mariëlle, Eva, Caroline, Inger, 
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Mirte en alle andere onderzoekers en onderzoeksassistenten die in de loop van de jaren 
op de afdeling O&O/O&O&O/O4 hebben gewerkt: dank voor de fijne samenwerking op 
onze kleine maar mooie afdeling, en voor jullie gezelligheid! 
 Daarnaast wil ik alle therapeuten, kinderartsen, verpleegkundigen en studenten 
die mij hebben geholpen met de uitvoering van het onderzoek graag bedanken. Lieve 
Elisabeth, Lydia, Annika, Martine en Rachel, ik heb grote bewondering voor jullie geweldige 
behandelvaardigheden. Die 60% effectiviteit is jullie verdienste! Lieve Rachel, ik hoop in de 
toekomst nog veel met je samen te werken, zoals we ook bij meerdere projecten in dit 
boekje hebben gedaan. Dames van de kinderpoli, en in het bijzonder Faiza en Maudy, 
bedankt dat ik jullie altijd mocht lastig vallen met vervelende vragen over statussen. 
Anouck, veel dank voor je hulp met het invoeren van die enorme hoeveelheden data. Bart 
Koot, Merit Tabbers, Andrieke Knottnerus, Felix Kreier, Femke van Herrewegen, Chris de 
Kruiff, en alle andere kinderartsen en huisartsen uit omgeving Amsterdam en Leiden die 
aan ons onderzoek hebben gedacht: zonder jullie hadden we deze inclusie nooit kunnen 
behalen, veel dank voor jullie inzet en behandeling.
 Ook wil ik graag twee collega’s van de Universiteit Leiden bedanken, Nadia Garnefski 
en in het bijzonder Vivian Kraaij. Hoewel jullie niet direct mee hebben geholpen 
aan het onderzoek beschreven in dit proefschrift, hebben jullie mij vanaf dag één 
geënthousiasmeerd voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en het geven van 
onderwijs. Lieve Vivian, volgens mij wist jij nog eerder dan ikzelf dat ik universitair docent 
wilde worden. Mijn droom komt uit nu dat zover is, en ook nog zo dicht bij jou in de buurt! 
Ik ben je meer verschuldigd dan ik kan zeggen, en ik hoop later net zoveel te kunnen 
betekenen voor studenten als jij voor mij hebt betekend. Laten we in de toekomst nog 
veel mooie onderzoeken gaan opzetten, samen met Nadia.

Een onderzoek kan natuurlijk niet zonder begeleiding en ondersteuning van collega’s, 
maar zonder bereidwillige participanten is een onderzoek nergens. Daarom wil ik graag 
alle kinderen en ouders die zo vol vertrouwen mee hebben gedaan aan het huidige 
onderzoek ontzettend bedanken. Uw dankbaarheid en enthousiaste medewerking 
vormden voor mij een grote bron van motivatie om dit proefschrift af te ronden! Eveneens 
veel dank aan alle scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht waar wij data 
mochten verzamelen, en aan de kinderen, ouders en studenten die aan dat deel van het 
onderzoek hebben meegewerkt. 

De Maag Lever Darm Stichting, de Bascule en het AMC dank ik voor het financieren van dit 
project en het mogelijk maken van deze promotie. Daarnaast natuurlijk dank aan de leden 
van de promotiecommissie, prof. dr. H.S.A. Heymans, prof. dr. H.C.P.M. van Weert, prof. dr. 
P. Spinhoven, prof. dr. C.M.J.G. Maes, dr. Y.R. van Rood, en dr. A.M. Vlieger, voor het lezen en 
beoordelen van het manuscript.
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Hoewel liefde voor onderzoek, fijne collega’s en bereidwillige deelnemers onontbeerlijke 
bouwstenen voor een proefschrift zijn, zijn die elementen alleen helaas niet genoeg; 
een specie van bloed, zweet en tranen lijken ook nodig te zijn om er een geheel van 
te maken. Gelukkig zijn er veel mensen die mij ook in dat opzicht hebben ondersteund. 
Mijn vriend Ben, mijn ouders, mijn broers, zus, hun partners en hun kinderen, mijn 
schoonfamilie en mijn vrienden en vriendinnen, stuk voor stuk hebben jullie op je eigen 
manier geholpen bij het tot stand komen van dit proefschrift. Lieve papa en mama, ik 
ben zo blij met jullie en de manier waarop jullie mij en ons alle vier altijd steunen. Jullie 
staan altijd onvoorwaardelijk achter mijn keuzes en ik hoop jullie trots te hebben gemaakt 
met dit proefschrift. Het is zo fijn om een veilige thuishaven te hebben! Lieve Pat, ik vind 
het supergaaf dat jij mijn paranimf bent. Wat bijzonder dat onze proefschriften, van alle 
dingen die je in de psychologie en geneeskunde kunt onderzoeken, over vrijwel hetzelfde 
onderwerp gaan. Heel veel dank voor al je ‘grote-broer’ tips en adviezen de afgelopen 
jaren (die stelling van Pythagoras komt nog steeds van pas). Lieve zus, bedankt voor je 
enthousiasme voor mijn onderwerp en onze leuke discussies daarover. Ik kan altijd bij 
je terecht en dat waardeer ik enorm. Wil je na het lezen van dit boekje toch niet liever 
buikpijn-verpleegkundige worden? Lieve Arlette, wat mij betreft ben je mijn tweede zusje, 
en ik kan je niet vertellen hoeveel de manier waarop jij altijd voor mij klaarstaat voor me 
betekent. Je hebt het laatste jaar enorm met me meegeleefd, en je steun heeft me zeker 
een heleboel tranen en zweetdruppels bespaard. Lieve Mandy, ik vond het fantastisch 
om gelijktijdig met jou het promotietraject door te maken. Na al zo lang vriendinnen te 
zijn, hebben we ook dit kunnen delen. Lieve Marloes, jij bent de enige die weet hoe mijn 
wetenschappelijke carrière begon met ons biologieproject, en ik hoop voor het vervolg 
van mijn carrière dat je die kennis voor je houdt. Jullie pikken het altijd feilloos op als ik te 
hard heb gewerkt en het tijd is voor ontspanning, en staan dan altijd open voor een leuk 
uitje. Ik hoop dat we er met zijn drietjes nog veel gaan meemaken. 

Tot slot zijn er twee bijzondere mensen waaraan ik de grootste dank verschuldigd ben. 
Lieve Nel, het doet me veel pijn dat je nooit hebt mogen meemaken dat ik aan dit project 
ben begonnen en het af heb kunnen ronden. Maar wat mij betreft is het geen toeval dat 
ik, vlak nadat jij niet meer bij ons was, deze mooie kans heb gekregen. Ik hoop dat je altijd 
over ons blijft waken. En Ben, mijn lieve Ben. Je had de twijfelachtige eer om het grootste 
deel van het  zweet, de tranen en de Shelley-gekte op te vangen, en dat deed je natuurlijk 
op jouw eigen, altijd vrolijke manier, die nooit faalt! Vooral het laatste jaar heb je me enorm 
gesteund, en zonder jouw vermogen om me altijd weer op te vrolijken, had ik het nooit 
gered. Lieve Ben, ik ben eindelijk klaar. Fijn hè. Zullen we wat leuks gaan doen? 

Lisse, juli 2012

22864 Veek, Shelley vd.indd   198 18-07-12   17:20




