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Mijn proefschrift is af! Patiëntenzorg combineren met een promotietraject is een echte 
uitdaging. Zonder de onvoorwaardelijke inzet en steun van vele mensen had ik dit proefschrift 
niet kunnen voltooien. 

Zonder deelnemers, geen onderzoek. Ik ben de kinderen en ouders dankbaar dat ze mee wilden 
werken aan deze studie. Jullie hebben veel vragenlijsten in moeten vullen en zijn veelvuldig 
door mij achtervolgd met telefoontjes met de vraag of jullie nog voor de allllllerlaatste keer een 
stapeltje vragenlijsten in wilden vullen......

Prof. dr. B.F. Last, lieve Bob, wat ben ik je dankbaar dat jij me in de zomer van 2002 opbelde en 
vroeg of ik dit onderzoek wilde doen. Jij zocht iemand die zowel clinicus als onderzoeker was 
en had aan mij gedacht. Ik onderhandelde een beetje brutaal dat ik dan ook de opleiding tot 
gezondheidszorgpsycholoog wilde doen. Ook dát regelde jij voor mij. Al die jaren dat jij mijn 
baas en promotor was, was je niet alleen vakinhoudelijk een mentor voor mij, maar steunde 
je me ook wanneer ik iets moeilijks mee maakte op het persoonlijke vlak. Bij jou hoefde ik 
nooit zo veel uit te leggen. Je bent dan ook niet voor niets bijzonder hoogleraar Psychosociale 
aspecten van ziekte op de kinderleeftijd. Je bent bescheiden, maar voor mij echter ben jij een 
‘bijzondere’ hoogleraar. Jij wil echt iets doen voor kinderen met een chronische aandoening 
en jouw aanpak was soms ongekend. Ik leerde ook de beginselen van de gedragstherapie van 
jou. Jan Bernard waar ik de basiscursus van de VGCt bij volgde, typeerde jou zo: “druk op Bob 
zijn navel en de betekenisanalyse rolt eruit”. Ik heb ook mogen profiteren van deze vaardigheid 
als we de data interpreteerden en vertaalden naar de klinische praktijk. Ik ben je dankbaar 
dat ik van al jouw kennis en diepgaande lunchgesprekken heb mogen profiteren. Het heeft mij 
gevormd als pediatrisch psycholoog, gedragstherapeut en als mens. Ook al is het boekje nu af, 
ik hoop dat we contact blijven houden.

Prof. dr. M.A. Benninga, lieve Marc, jij was degene die de subsidie voor deze studie binnen 
sleepte en aan de PSA vroeg om samen het onderzoek uit te voeren. Dank daarvoor. Ik had me 
geen enthousiastere, grappigere, energiekere en meer gedreven promotor kunnen wensen dan 
jij. Wat ik mooi vind aan jou is dat je echt wil weten hoe het zit. Mede door deze eigenschap 
laat jij je niet verleiden tot theoretiseren of speculeren over hoe een probleem in elkaar zit 
totdat het bewezen is. Maar psychologen, en vooral ik, theoretiseren nou eenmaal graag. Als 
ik na het interpreteren van de data teleurgesteld constateerde dat ik de functionele obstipatie 
nog steeds niet helemaal doorgrondde, poogde ik regelmatig het antwoord bij jou te halen 
door een theorie te poneren. Jij zei dan altijd heel droogjes: “dat zou kunnen, maar dat weten 
we gewoon nog niet”. En juist daarvan heb ik veel geleerd. Namelijk dat je bij het interpreteren 
dicht bij je data moet blijven en dat dat het schrijven aanzienlijk vergemakkelijkt. Sowieso is 
samen een artikel maken met jou een feest. Jij schrijft echt mee en jouw feedback is razend snel 
waar je ook ter wereld zit en of het nu onder werktijd is of in je vrije tijd (ik weet nog steeds niet 
of je die wel hebt). De stukken werden er altijd beter van en we hebben het mede daardoor 
drie keer voor elkaar gekregen in hele mooie kindergeneeskundige tijdschriften te staan. Ik 
ben er dan ook trots op dat je mijn promotor kon worden, omdat je recent tot hoogleraar bent 
benoemd. 
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Dr. M.A. Grootenhuis, lieve Martha, wat heerlijk om zo’n veelzijdige, laagdrempelige copromotor 
en hoofd onderzoek te hebben! Als onderzoeker in hart en nieren draag jij substantieel bij aan 
de ontwikkeling van de pediatrische psychologie, een nog relatief jong vakgebied. Tijdens mijn 
promotietraject wisselde ik perioden van patiëntenzorg af met onderzoek waardoor we elkaar 
soms even uit het oog verloren. Maar dit was nooit een probleem. Zodra ik mijn onderzoekspet 
weer had opgezet, kon ik zonder afspraak altijd bij je binnen lopen en pakten we de draad weer 
op. En jij wist altijd nog waar we gestopt waren, wat het probleem was en hoe we dan weer 
verder moesten. Ik snap niet hoe je dat doet met al die onderzoekers en projecten waar jij 
altijd mee bezig bent. Jij bezit de eigenschap om in een artikel precies de vinger op de zere plek 
te leggen. Niet altijd even leuk als ik had zitten ploeteren op een stuk, maar nu eenmaal erg 
noodzakelijk voor het leerproces, en niet onbelangrijk, om het gepubliceerd te krijgen. Omdat 
jij niet alleen per mail heel benaderbaar bent (altijd online), maar ook als mens ervaarde ik 
dat jij naast mij als promovenda stond. Ik ben bij jou altijd op mijn gemak en dat komt onze 
overleggen ten goede. Ook nodig jij je onderzoekers zelfs uit bij jou thuis en kookt dan voor 
ons. Deze onderzoeksetentjes zijn inmiddels een traditie geworden en ik hoop dat er nog veel 
van deze avonden zullen komen. Vooral de laatste meters van deze promotiemarathon heb ik 
mede door jouw support af kunnen leggen. Heel veel dank voor alles. 

Leden van de promotiecommissie, Prof. Dr. H.S.A. Heymans, Prof. Dr. E. Schadé,  Prof. Dr. J.M. 
Koot, Prof. Dr. P.J.M. Prins, Prof. Dr. C. Braet, en Dr. J.D. Bosch: dank voor uw bereidheid het 
proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde te beoordelen.

Dr. V.T. Colland, beste Vivian, de laatste loodjes waren onder jou als leidinggevende. Ondanks 
alle drukte in de patiëntenzorg gaf je mij tijd om het boekje af te kunnen ronden. Je was altijd 
oprecht geïnteresseerd in de resultaten van mijn onderzoek dat overeenkomsten vertoont met 
jouw astma onderzoek. Ook wist je mij te motiveren door me voor te houden hoe trots ik zou 
zijn als het af is en hoe leuk het is wanneer je de omslag kan gaan maken. Dank voor al deze 
steun in de laatste fase.

Anne-Martine en Anneke, jullie ontwikkelden samen het gedragstherapeutische protocol 
speciaal voor dit onderzoek. Toen ik op de PSA kwam was de voorstudie al gedaan en konden 
we direct aan de interventiestudie beginnen. Anne-Martine, jij leerde mij de fijne kneepjes van 
het protocol zodat ik het daarna helemaal zelf kon. Jij vindt therapie geven aan obstipanten 
ook interessant en we bespraken dan ook regelmatig onze patiënten. Ik mis nog steeds je 
aanwezigheid op de PSA en blijf hopen op je retour. Anneke, jij begeleidde mij bij mijn eerste 
schreden in de academische pediatrische psychologie. Jij was een echte moederfiguur voor 
de jonkies op de afdeling destijds. Ik zie nog jouw verbaasde gezicht voor me toen wij samen 
naar de promotie gingen van Rijk van Ginkel van de poeppoli. Ik vertelde je dat het voor mij de 
eerste keer was dat ik bij een promotieplechtigheid was. Helaas, heb je het afronden van het 
onderzoek niet meer mee mogen maken. 
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Ik wil speciaal de psychologen bedanken die de gedragstherapie gaven aan de deelnemers 
van het onderzoek: Anne-Martine, Anneke, Mijke, Emma, Wynie, Susanne en Yvette. Ook 
de stagiaires die de testonderzoeken hebben verricht bij alle kinderen. Bedankt voor jullie 
professionele inzet! Wynie, jammer dat je ons moest verlaten. Lieve Suus, wij deden samen 
de opleiding. En toen emigreerde jij naar Turkije, Nigeria (of all places) en Brabant. Gelukkig 
kwam je terug en voegde je weer in in ons vriendinnen-intervisie-clubje alsof je nooit was weg 
geweest. 

Alle psychologen, onderzoekers, maatschappelijk werk, pedagogische medewerkers en het 
secretariaat van de Pychosociale Afdeling, ik wil jullie bedanken, omdat ik met ontzettend veel 
plezier op onze afdeling werk. Er is magie op de PSA, waardoor we goed kunnen samenwerken 
en het altijd leuk is. Dit komt omdat wij ons als afdeling niet alleen op professionele wijze 
inzetten voor de patiënten van ons ziekenhuis, maar ook met hart en ziel. Of zou het toch door 
de man-vrouwverhouding komen die al sinds jaar en dag 1:50 is? 

Psychologen collega’s, wij vormen een hecht team. We zijn op de proef gesteld met de 
verhuizing naar de Rode Luifel, maar de goede sfeer blijft. Eline en Linde, ook jullie combineren 
patiëntenzorg met onderzoek; zet hem op de komende tijd! Ik verheug me op jullie grote dag. 
Margreet, wij zijn nu roomies. Jij bent een echte clinicus, maar zeker niet minder scherp bij de 
onderzoeksbesprekingen. Jouw input vind ik altijd verhelderend. Lieve Liesbeth, jij bent altijd een 
speciale collega voor mij gebleven sinds we ooit kamergenoot waren en we er achter kwamen 
dat “we er allebei ingeluisd zijn”. Ook al spreken we elkaar nu minder vaak, het is altijd meteen 
weer als vanouds wanneer we samen zijn. Je bent me altijd tot steun geweest en ik kijk uit naar 
de dag dat jij ook zal promoveren. Anja, fijn dat je altijd bereid was de afdelingsbesprekingen 
van Chirurgie van me over te nemen. Nienke, Charlotte en Juliette, bedankt voor jullie altijd 
warme interesse in mijn wel en wee als ik een paar dagen thuis hard had zitten werken aan het 
onderzoek. Alice, we spreken elkaar niet zo vaak, maar onze overleggen over de obstipanten 
die bij jou therapie volgen zijn altijd leuk.

Onderzoekers van de PSA, wat hebben wij een leuke en steeds groter wordende onderzoeks-
groep. Ik heb er altijd veel aan gehad om met jullie over onderzoek te praten en alles wat daarbij 
hoort, vooral tijdens de WOB. Ik was soms wel eens een beetje jaloers op de saamhorige sfeer 
die er eigenlijk altijd is in de onderzoekskelder. Ik hoorde niet helemaal bij jullie als half klinische 
werkende en half onderzoeker, maar ook weer wel, want er is altijd de bereidheid om elkaar 
te helpen. Madelon en Janneke, jullie werken niet meer op de PSA en hebben jullie doctor 
titulatuur al. Bedankt voor jullie tips over hoe je je kunt voorbereiden op de promotiedag. Vivian, 
wij promoveren kort na elkaar. Spannend allemaal, hè! Channa, jij had de laatste tijd dubbel 
de laatste loodjes. En een manuscript afronden èn een zwangerschap. Jouw promotiedatum 
staat genoteerd! Lotte, Eefje, Marieke, J.P., Eva, Perrine en Hedy, jullie sprak ik niet zo vaak de 
laatste maanden, omdat ik een beetje een kluizenaar was om mijn manuscript af te krijgen. Ik 
hoop snel tijd te hebben om samen koffietjes te drinken op het voetenplein. Bregje, jij gaat het 
PSA schip binnenkort verlaten en gedeeltelijk ook de wetenschap. Ik wens je het allerbeste toe 
op je nieuwe werk- en woonplek! En last but not least, Heleen. Jij bent onze enige postdoc op 
de afdeling. Al jaren lang dragen alle onderzoekers jou op handen. En dat komt mede omdat 
je altijd bereid bent om ons methodologisch en statistisch te ondersteunen. Leuk dat je in de 
Rode Luifel nu mijn buurvrouw bent!
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Marga Gras van ons secretariaat, bedankt voor de gezellige Amsterdamse sfeer die jij altijd 
meebrengt. Gelukkig stond jij mij praktisch bij toen mijn manuscript de deur uit moest.

Beste mensen van de poeppoli, ook jullie wil ik bedanken voor de fijne samenwerking tijdens 
het onderzoek. Marloes, Wieger, Michiel, Fleur en Maartje, jullie zijn al gepromoveerd en 
allemaal in opleiding tot kinderarts. Marloes, wij schreven samen twee mooie artikelen. Wat 
lief dat je de laatste tijd, ondanks jouw drukke leven, altijd even de tijd vond om mijn e-mails te 
beantwoorden. Wieger, telefoontjes met jou waren altijd spannend, omdat jij het randomisatie 
programma beheerde en de uitslag van de lootjes doorgaf. Michiel, jij maakte een prachtige 
Access-database waardoor mijn data gemakkelijk ingevoerd konden worden. Fleur, jij bent een 
EKZ kinderarts geworden. Leuk om af en toe samen een patiënt te hebben als jij hebt verwezen 
naar de PSA. 

Catrien Portegijs, mijn predoctorale stage liep ik bij jou. Jij stelde in 1999 al voor om mijn 
scriptie te schrijven over encopresis bij kinderen. En je zei ook: ”jij gaat nog wel eens een 
boekje schrijven”. Het leek mij beide niets. Nu blijkt dat jij niet alleen psychotherapeut bent, 
maar ook een visionair. Hopelijk beantwoordt mijn proefschrift de vraag die je had bedacht 
voor mijn scriptieonderzoek: “Wat zijn dat nu voor kinderen, Marieke, die obstipanten?” 

Margreet Stradmeijer, als ik niet met jou was meegelift naar Rotterdam was ik nooit in contact 
gekomen met de PSA. Jij kwam als psycholoog van de PLEK op het idee om mijn scriptieonderzoek 
bij de PSA uit te voeren. Ik ben je hiervoor eeuwig dankbaar!

Mijn allerliefste paranimfen, Yvette en Lobke, wat een geruststelling dat jullie dadelijk naast me 
staan. Betere paranimfen kan ik me niet voorstellen. Jullie zijn vriendinnen, psycholoog en ex-
collega. Met jullie beide is een hechte vriendschap ontstaan waarin we lief en leed delen, doordat 
we samenwerkten en kamergenoten waren op de PSA. Yvette, jij hebt voor het onderzoek 
ook obstipanten behandeld met het gedragstherapeutisch protocol. Inmiddels ben jij Klinisch 
Psycholoog BIG bij de Bascule en heb je een prachtig gezin met drie kleine jongetjes. Lobke, jij 
hebt een roerige carrière achter de rug op de PSA. Van stagiaire, tot onderzoeksassistent, tot 
onderzoeker en klinisch werkend psycholoog. Je bent nu gezondheidszorgpsycholoog in een 
algemeen ziekenhuis. Jij hebt voor een groot gedeelte mijn data-invoer verzorgd. Wat was ik 
blij dat zo’n accuraat en lief iemand me daarbij kwam helpen. Meiden, door jullie ben ik me 
gaan verheugen op de grote dag!

Lieve papa en mama, jullie liefde en steun is onvoorwaardelijk, onze band vanzelfsprekend. 
Daardoor durf ik veel aan te gaan in het leven. Het komt toch wel goed en zo niet dan toch. Ook 
heb ik van jullie de kunst geleerd om te genieten van het leven. Maar ik leerde ook doorzetten. 
Deze eigenschap kwam mij al vaker van pas, maar zeker nu bij het maken van dit proefschrift: 
Luctor et Emergo!

Allerliefste Giel, mijn lief, jij was degene die mij enthousiast maakte voor de wetenschap. Ook 
kreeg ik door jou het zelfvertrouwen om aan een proefschrift te beginnen en het af te maken. 
Maar ook praktisch heb jij je steentje bijgedragen. De analyses van de RCT en het APARI artikel 
zijn door jou uitgevoerd en je bent daarom ook medeauteur van deze stukken. Wie het niet 
weet, ziet het niet. Jij als de Vries en ik als van Dijk. Maar onze synergie gaat gelukkig veel 
verder dan de wetenschap alleen. We hebben samen een prachtige dochter, Naomi Lilou!!
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