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En nu is het zover, het is af, het mag naar de drukker. Tijd om afstand te nemen en terug 
te blikken.  Aldoende overheerst een besef dat het doen van dit promotie-traject een 
fantastische mooie en leerzame periode is geweest. Destijds had ik me niet ten volle 
beseft waar aan begonnen te zijn, en moest ook in het sociaal leven nog van alles 
ontdekt worden. Tot aan nu, in toenemende mate zelfbewust van mogelijkheden (en 
onmogelijkheden) en rust en voldoening. Hopelijk toch niet volwassen?! Met name 
nadat een studie naar therapie-effect (na al een aanzienlijke inspanning) geannuleerd 
werd, was het pittig om vol te houden. Maar na een periode van tegenslag, kwam er ook 
altijd weer een periode waarin het voor de wind ging. 

Alhoewel dit proefschrift niet heeft kunnen aantonen dat sociale steun invloed heeft op 
het al dan niet herstellen van pijn, kan ik u wel aan de hand van mijn eigen casus, 
omschrijven hoe sociale steun mij geholpen heeft bij het afronden van mijn proefschrift, 
en daarmee lijden verzacht heeft. Dit proefschrift was dan ook niet mogelijk geweest 
zonder de steun van vrouw, familie, vrienden en collega's. Hierbij wil ik een aantal 
mensen in het bijzonder bedanken:  

Prof. Dr. Ir. M. Naeije, beste Chiel, je altijd heldere analytische blik tijdens onze 
werkbesprekingen ben ik meer en meer gaan waarderen, en is, nu we elkaar met 
mindere frequentie zien, (zelfs) iets wat ik mis. Ik moet natuurlijk even refereren aan het 
luxaflex-moment. Ik zal het niet uitvoerig beschrijven, je weet wat ik bedoel. Het 
belangrijkste is dat dit, denk ik, voor ons een moment is geweest vanaf wanneer we echt 
goed contact kregen. Ik voel me vereerd dat ik zo nauw met je heb samengewerkt en je 
heb leren kennen als iemand om in vertrouwen te nemen.   

Dr. C.M Visscher, beste Corine, ik kwam in jouw deskundige handen tijdens een 
wetenschappelijke stage van de opleiding fysiotherapie. Het was vooral de wetenschap 
dat jij mijn directe begeleider zou zijn tijdens het promotie-traject, dat ik ja zei. Met nog 
evenveel bewondering als toen kijk ik naar de manier waarop je in staat bent om vanuit 
een natuurlijke rust te beredeneren en beargumenteren. Fijn dat ik zo vaak bij een zo'n 
getalenteerde wetenschapper mocht zijn!! En heerlijk hoe we konden lachen als er hele 
alinea's waar ik op had lopen broeden verdwenen. "Schrijven is schrappen!" was dan 
altijd je geruststellende boodschap. Ik hoop dat we in de toekomst ruimte vinden om te 
blijven samenwerken. 

Dr. R.C Gorter, beste Ronald, natuurlijk doet onderzoek altijd weer wat langer dan van te 
voren bedacht, maar relatief gezien is het toch best snel gegaan sinds jij bij het 
onderzoek bent betrokken. Een gouden greep dus. De sociaal psychologische 
invalshoek is iets wat goed bij mij past, en jouw kijk op de zaak was altijd verrijkend en 
verfrissend. Ook op je kijk op hoe om te gaan met werk: Meer levensvreugde door iedere 
6 weken vakantie te nemen, is een goed advies dat ik van je zal pogen over te nemen.  
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Prof. dr. Lobbezoo, beste Frank, alhoewel je niet heel direct bij mijn onderzoek 
betrokken was, ben je altijd wel op de achtergrond als steun en toeverlaat aanwezig 
geweest. Je hebt me gesteund door interesse te tonen in mijn opvattingen en door 
vertrouwen in mij te hebben als fysiotherapeut. Je correctheid en beleefdheid is oprecht, 
op een manier die ik niet eerder ben tegengekomen! Die unieke eigenschap van je is iets 
wat ik bewonder. Studenten aansporen om 1 min voor tijd aanwezig te zijn is een trucje 
dat ik van je gestolen heb.     

Dr. G. Aarab, lieve Ghizlane, kamergenoot zowel op ACTA als op congres. Wat kennen we 
elkaar alweer lang! We deden tegelijkertijd onderzoekstage bij ACTA, en zijn sindsdien 
maatjes. Vanuit onze verschillende achtergronden zijn er een hoop verschillen tussen 
ons. Ook los van onze achtergronden zijn we behoorlijk anders: Jij verdenkt 
kamermeisjes van sabbotage van schoonmaak-items, ik doe mee aan modderpoelraces. 
Maar we vinden altijd een gemeenschappelijkheid in de dingen waar het echt om gaat, 
waar word je gelukkig van; doe je wat goed voor je is...etc. Vooral onze reisjes voor 
congres of huwelijk, zitten als warme herinnering op de harde schijf opgeslagen. Er is 
ruimte voor meer.   

Dr. M. Koutris, lieve Micha(i)el(i{s}), colleeegaaa! Ik schrijf in het Nederlands, met wat 
mooie uitdrukkingen die je op kunt zoeken. We gingen gelijk op naar onze promotie-
datum, jij net iets eerder dan ik, gefeliciteerd! We zaten gedurende dit traject in 
hetzelfde schuitje, en konden daardoor altijd goed bij elkaar het hart uitstorten op de 
momenten dat we tegen de wind in moesten. We moesten allebei onze aandacht 
verdelen tussen onderzoek en praktijk, jij ging daarbij ook nog regelmatig naar je gezin 
in Griekenland. Je zou denken dat een mens dan genoeg aan zijn hoofd heeft, maar jij 
staat daar ook nog eens voor een ieder klaar en geeft zorg en aandacht aan een ieder die 
het nodig heeft. Ook ik heb meermaals bij je aangeklopt met mijn ziel onder de arm, en 
je was er dan gewoon. Daar dank ik je voor.  

Dhr. P. Wetselaar, lieve Peter, nog zo’n fijne colleeeega! Wat heerlijk dat je er bent. Met je 
opgewektheid ben je een enorme kracht voor de vakgroep. Met Miranda en de kids 
vorm je een mooi gezin. Ik hoop nog vaak binnen en buiten ACTA met je op te trekken.  
Vooral zie ik uit naar een bustocht met 30 graden door een mooie stad. Peter: BEDANKT! 

Dr. M. van Selms, beste Maurits, je doorzettingsvermogen is een groot voorbeeld voor 
mij. Op de Louwesweg zaten we tegenover elkaar en hebben we samen de muren 
beschilderd. In Ijsland zijn we met Ghizlane op roadtrip geweest. Een warme herinnering 
waarvan ik in het bijzonder blij ben dat we die reis met jou konden maken.   

Dr. van der Zaag, beste Jacques, ook al hebben we niet meer zo'n frequent contact als 
op de Louwesweg, denk ik dat je weet dat ik je zeer waardeer om je klinische expertise 
en veel steun heb gehaald uit onze borrelmomenten. Dank! 

Dr. M. van der Meulen, beste Marylee, ik heb altijd erg genoten van je 
patientenverslagen, en de wijze waarop je op voor jouw typerende wijze, over je leesbril 
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heenkijkend, je indrukken van de patient verwoordde. Wendy is inmiddels jouw 
opgevolgd. Ik hoop van harte de multidisciplinaire  samenwerking in de toekomst voort 
te zetten. 

Dr. W. de Boer, beste Wim, op de Louwesweg zat je rechtsachter mij op de kamer. Je 
onuitputtelijke bron van kennis op medisch gebied maar ook je brede interesse in kunst, 
muziek, fotografie en eigenlijk alles, was fantastisch om aan te boren. Met veel plezier 
bewaar ik een stapel krantenknipsels die je voor mij hebt uitgekozen.  

Dr. S. Kalaykova, beste Stani, zowel op de Louwesweg als nog even in het nieuwe 
gebouw een trouwe kamergenote. Ik realiseer me dat ik bijna ben vergeten dat je geen 
native Dutch speaker bent, hoe zeg je dat in het Nederlands? Ik wil je in het bijzonder 
bedanken voor het helpen met het werven van de ‘non-care seekers’ in het vondelpark.  

Ook alle andere kamergenoten, in het bijzonder Konstantin, Eiko, Kranya en Herman, wil 
ik bedanken voor de leuke momenten.   

Beste Carlijn van der Lugt, ook met jou ben ik op pad geweest voor het werven van ‘non-
care seekers’. Met jouw rode cabrio gingen wij het land door. Ook wil ik je bedanken 
voor de fijne samenwerking aan het artikel over social support.  

De studenten fysiotherapie van de HvA wil ik graag bedanken voor hun bijdrage aan dit 
proefschrift. Ook  wil ik graag alle ‘oude’ en ‘nieuwe’ masters met in het bijzonder 
Chryssa Papagianni bedanken voor hun verfrissende input tijdens en buiten 
werkbesprekingen.   

Zonder de ondersteuning van Els die honderden brieven en vragenlijsten heeft 
verstuurd en geadministreerd en de hulp in en rond de kliniek van Samara, Hanneke, 
Elaine, Rianne, Francis, Inge, Hannah, en Mariëtte, was dit proefschrift niet mogelijk 
geweest. Bart, al wat langer geleden heb je me geholpen met de technische zaken 
rondom slaapregistraties. Ook voor vernuftigheden op de computer kon ik altijd bij 
terecht. Tineke en Ko, de pensionadas, dank jullie wel! 

De centra voor bijzondere tandheelkunde die mee hebben gedaan aan dit onderzoek 
wil ik bedanken voor hun inzet.  

Het IOT, in het bijzonder Vincent Evers, Martijn van Steenbergen en Martine Meijer, wil ik 
bedanken voor de steun gedurende dit onderzoek. 

Speciale dank gaat uit naar alle patienten en “non-care seekers” die mee hebben gedaan 
aan dit onderzoek. Ook wil ik hen die aan onderzoek dat niet direct tot publicaties heeft 
geleid, graag bedanken voor hun bereidwilligheid om extra tijd en moeite investeren 
voor dit onderzoek. 

Lieve Karlijn, samen met jou heb ik invulling gegeven aan een carriere naast mijn 
promotie-onderzoek. Dit was hard nodig want er moest geld verdiend worden. Het 
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optuigen van oesh(.nl) heeft me veel ruimte en creativiteit geboden om te gaan 
ondernemen. We gaan nu op werkgebied ieder onze eigen weg, gelukkig niet in de 
wegstaand dat we goede vrienden zijn gebleven. Fijn dat je er bent! OESH  

Lieve Maryam, via Corine (ook hiervoor bedankt Corine) hebben wij elkaar leren kennen, 
en heb je mij gevraagd om je collega te worden bij het ergonomie- en CMD-onderwijs 
bij de opleiding mondzorgkunde. Ik geniet altijd van de gelijkenis die wij hebben in de 
visie op ons vak en in de manier waarop we in het leven staan. Ik ben blij dat we bij 
elkaar in de buurt wonen, zodat we elkaar nu ook buiten het werk wat gemakkelijker 
tegen kunnen komen. Ook alle collega’s van InHolland, met in het bijzonder Truus de 
Bruijn, Margiet Ottens , Chris Gommers en Jacqueline van Rennes, wil ik bedanken voor 
hun betrokkenheid.     

Beste Marinus, Eddy en Istvan en Jan, dank jullie wel dat jullie me hebt geholpen van het 
opzetten van mijn eigen praktijk bij Corpus Vitae en Nassaukade 57. Ook wil ik alle 
collega’s van beide praktijken bedanken voor het werkplezier. 

Beste Bart, dank je wel dat je mij hebt geïntroduceerd in de commerciële kant van het 
ondernemersschap. Met onze verschillende kwaliteiten vormen we een goed team. Ik 
hoop dat ik nog veel voor FysioFirst kan betekenen.   

Beste Multidisdenters, ik hoop dat we nog vele voedzame, euh leerzame bijeenkomsten 
hebben! 

Beste Rinus, je bent voor mij een mentor en inspirator. Je inspireert me om kritisch te 
kijken naar mijn eigen handelen en te beseffen dat ik nooit ben uitgeleerd. Ik ben je heel 
dankbaar voor de lessen die ik van je gehad heb tijdens de Leergang Coaching, nog 
dankbaarder ben ik dat je contact met me hebt gehouden en dat we nog regelmatig bij 
elkaar komen om te kijken hoe ook in de fysiotherapie/ zorg een solution focus 
benadering zou passen.  

Dear Susan and Vijay, it is great to have you as (yoga)teachers in my life.    

Familie Rollman en familie Bralten wil ik graag bedanken voor het verzorgen van een 
warm nest. In het bijzonder wil ik de familie Rollman-Verheijen voor de heerlijke 
wintersporten samen die bijna jaarlijks voor welkome ontspanning en plezier zorgen.  

Lieve lieve, vriendjes en vriendinnetjes, de andere familie. Ik noem geen namen want 
dan vergeet ik iemand, en worden de drukkosten te hoog: Voel je genoemd. In jullie 
bijzijn ben ik nooit heel erg bezig met mijn proefschrift of werk. Misschien heb ik wel 
meer tijd met jullie doorgebracht dan mijn (co-)promotoren lief was. En toch is het mede 
door die afwisseling van werelden dat het onderzoek doen niet saai is geworden. Dank 
jullie wel voor de afleiding, inspiratie, plezier, leven. 
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Lieve Han & Yvonne en Sascha, ik wil jullie bedanken voor de steun die jullie mij en 
Bauke geven. Dank jullie voor het luisterend oor en vragen stellen. Nieuwe familie erbij, 
fijn!    

Lieve Wieneke, fijn dat ik zo’n warme band heb met je. Je  bent voor mij een rots in de 
branding. We hebben inmiddels allebei een partner (mijn man is een vrouw, zou oma Ali 
gezegd zeggen) waardoor we misschien iets minder elkaar nodig hebben als steun en 
toeverlaat dan een paar jaar terug. Als het nodig is, ben je er voor me. Om je gelukkig te 
zien met Chris en Otis in jouw leven, maakt ook mij gelukkig.      

Lieve papa & mama, voor jullie maakt het niet uit of ik promoveer of niet. Dat maakt 
jullie niet onverschillig, maar zorgt voor een gevoel van onvoorwaardelijkheid: ik ben 
goed zoals ik ben. Ik zou niet meer of minder gelukkig zijn als dit niet gebeurd was, dan 
was er wel iets anders gebeurd waar ik ook gelukkig mee zou zijn, een diepe wijsheid, 
die jullie mij hebben meegegeven. Ik dank jullie daarvoor.  

Allerliefste Bauke, toen je in mijn leven kwam wist ik dat jij hetgeen was wat ik moest 
ontdekken. Het ontbrekende puzzelstukje. Ik leerde je kennen in de zomer dat ik 
vragenlijsten uit moest zetten. Aangezien dit op openbare plekken moest zijn, en jij op 
het stadstrand Blijburg was te vinden, ben ik daar ook maar daar (geheel belangeloos)  
gaan recruteren. Sinds ik met jou ben, ben ik efficienter gaan werken, en meer haast 
gaan maken. We hebben nog veel plannen. Gedurende mijn promotie was jij er  voor me 
als ik ‘s nachts wakker werd en het niet meer zag zitten om dat hele stuk nog te 
schrijven. Je relativerende opmerkingen en mij erop wijzen dat “het al goed is” waren 
van doorslaggevend belang om door te zetten. Dank je wel lief! 
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