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NAWOORD D 

Eenn arts die onderzoek gaat doen, moet goed weten waar hij of zij aan begint. Voor 

hett gemak gooi ik de "hijen" en "zijen" maar op één hoop en kies ik voor de nomen-

clatuurr "hij" aangezien dat op mij van toepassing is. Ik bedoel niet alleen dat hij - de 

promovenduss - een goede vraagstelling moet hebben voor zijn onderzoek. Nee, ik 

bedoell dat hij écht goed moet weten wat hij zich op zijn hals haalt. 

Inhoudelijkk moet zijn projekt uiteraard zo veel mogelijk kloppen, en dat begint logi-

scherwijss met een goede vraagstelling. Deze vraagstelling moet passen binnen een 

bepaaldee onderzoekslijn van een bepaalde onderzoeksgroep, en moet mijns inziens 

binnenn het medisch onderzoek op één of andere wijze in de ruime zin des woords een 

relatiee hebben met de kliniek. Verder moet zijn projekt een bepaalde lijn volgen, die 

alss oorsprong de vraagstelling van het onderzoek heeft, en als eindpunt het antwoord 

opp die vraag. Dit klinkt logisch in de oren, maar het blijkt toch erg moeilijk om niet even 

aff te wijken van een bepaalde vraagstelling aangezien één of ander onderzoeksresul-

taatt weer een nieuwe vraagstelling kan oproepen. Tot zover een redelijk open deur. 

Watt een promovendus zich zeker ook moet realiseren is dat onderzoek doen niet altijd 

leukk is. Het is niet leuk om op zondagochtend patiëntenmateriaal te bewerken voor 

wetenschappelijkk onderzoek, noch is het leuk om hele middagen data in te voeren in 

eenn statistiek-programma. Verder sta je als promovendus ook niet te juichen als je voor 

dee vierde maal naar een printer loopt om te constateren dat de geplande figuur nog 

steedss in een verkeerd formaat, lettertype of grootte is afgedrukt. Om maar te zwijgen 

vann de verschillende stijlen van noteren van referenties, waarover de redactie van ieder 

wetenschappelijkk tijdschrift een andere mening blijkt te hebben. 

Vervolgenss blijkt wetenschappelijk onderzoek erg veel tijd en energie te kosten. Tijd en 

energiee die gaan zitten in het gehele trajekt tussen vraagstelling en antwoord; dit tra-

jektt is te uitgebreid om in één zin te beschrijven. 

Alss lezer van bovenstaande zult u denken dat ik de afgelopen jaren door een diep dal 

benn gegaan. Integendeel, en wel om de volgende redenen: 

Tenn eerste geeft het bewandelen van het trajekt tussen onderzoeksvraagstelling en ant-

woordd een intellectuele "kick", aangezien dat trajekt bestaat uit vele vraagtekens, 

zijpadenn en hindernissen. Het is boeiend om een bepaalde welomschreven hypothe-

see te hebben, die na adequate toetsing juist blijkt te zijn. Verder is het interessant om 

bepaaldee onverwachte onderzoeksresultaten te kunnen beredeneren, en zo nodig 

middelss een korte zijweg nader uit te zoeken. Zelfs tegenvallende resultaten kunnen 
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fascinerendd zijn, aangezien deze toch een antwoord geven op een bepaalde vraag en 

alduss een bepaald mechanisme blootleggen. 

Tenn tweede geeft het een "kick" om 5 jaar lang een eigen projekt te hebben, waarvan 

dee promovendus grotendeels de regie heeft en waarvoor lijnen moeten worden uit-

gezett en plannen moeten worden gemaakt. 

Tenslottee kan het voor een klinisch werkzaam arts zeer aantrekkelijk zijn om de kli-

nischee werkzaamheden af te wisselen met een werkwijze binnen het onderzoek, die 

inn het algemeen sterk afwijkt van de gang van zaken binnen de kliniek. Beide werkwij-

zenn vergen een andere denkwijze en dus een andere strategie. Een bijzonder leuke 

combinatiee in mijn ogen. 

Kortom,, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is niet een aktiviteit die je moet 

gaann ontplooien, omdat promoveren "moet" binnen een bepaalde beroepsgroep, 

zoalss in enkele oververzadigde medische specialismen het geval is. Gelukkig is deze 

tendenss van "moeten" binnen de kindergeneeskunde nog niet de standaard, althans 

niett binnen de mij bekende academische centra. 

Genoegg nu van die semi-wijze woorden. Tijd voor een concrete nabeschouwing. De 

tijdd die ik gedurende de afgelopen 5 jaren aan het onderzoek heb gespendeerd was 

zeerr de moeite waard, en uiteraard is dat te danken aan meerdere personen, die ik 

graagg wil noemen: 

Andre,, het was erg gezellig om de afgelopen jaren een kamer met je te delen. Er is 

veell gelachen, veel koffie gedronken en vooral hard gewerkt op F1-217.3 . Je hebt goed 

hett overzicht gehouden over mijn projekt zonder teveel de lijntjes aan te trekken. 

Verderr was jouw nauwkeurigheid bij het analyseren van onderzoeksresultaten en het 

corrigerenn van manuscripten van grote waarde, evenals jouw geduldige en soepele 

beschikbaarheidd voor het bespreken van zaken. Eén aspekt van jou is bijzonder hin-

derlijkk en dat is dat ik je nog niet van de tennisbaan heb kunnen meppen. Komt nog 

wel. . 

Albert,, ieder persoon zou een paar procent van jouw pragmatische gevoel en relative-

ringsvermogenn moeten hebben. Dat zou de wereld aanzienlijk stabieler maken. Ik 

hoopp nog een aantal Pur/Pyr-congressen met je mee te maken, puur voor de lol en 

zekerr ook voor de wetenschappelijke brainstorm-sessies. 

Tom,, ik bewonder jouw combinatie van kinderarts-zijn en brede interesse voor het 

wetenschappelijkk onderzoek. Ik hoop dat ik tezijnertijd hetzelfde enthousiasme voor 
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patient,, kliniek en onderzoek zal blijven houden als jij. Met betrekking tot één aspekt 

zall ik je zeker niet als voorbeeld houden, en dat is dat ik er niet over pieker om om 6 

uurr 's ochtends door de straten van Yokohama te gaan hollen. 

René:: slim, gezellig, ijverig, humor, op de juiste manier kritisch, collegiaal, geduldig en 

eenn hele toffe gozer. Het was super om jou als analist bij het projekt te hebben, en ik 

vindd dat wij een prima team hebben gevormd. Ik hoop dat je niet al te vaak gek bent 

gewordenn van mijn hol- en vliegmanier van werken. Daar is geloof ik wel wat meer 

voorr nodig bij jou. 

Bestee nucleotidengroep: ik hoop dat mijn aanwezigheid en afwezigheid jullie mee 

gevallenn is. 

Ikk geloof niet dat ik helemaal twee linkerhanden had, maar in jullie ogen toch zeker 

well 1.25 linkerhanden. Ik vind het knap van jullie dat jullie mij System Gold hebben 

kunnenn uitleggen, zeker gezien mijn talent om handmatig de H PLC te injecteren en om 

zoo creatief met de drukvan de HPLC om te gaan. Beste Lida, Egbert, Henk, Jörgen, Lida 

enn Rutger: bedankt voor jullie geduld. 

Allee verpleegkundigen en artsen van de afdeling kinderoncologie dank ik voor het aan-

leverenn van onderzoeksmateriaal. Met name Jane, Marjan en Kees zijn van grote waar-

dee geweest door op het juiste moment aan mijn onderzoeksprojekt te denken. Veel 

dank! ! 

Uiteraardd heb ik de energie voor dit onderzoek ook kunnen opbrengen, doordat ik mij 

senangg voelde bij de afdeling kindergeneeskunde van het Emma Kinderziekenhuis 

AMCC Aangezien het noemen van namen als risico heeft dat je iemand vergeet, doe ik 

datt niet, en hoop ik dat de juiste mensen zich aangesproken zullen voelen. 

Natuurlijkk ben ik mijn familie en gezin heel dankbaar voor het geduld dat jullie af en 

toee met mij moesten hebben als ik weer eens meende te moeten werken in plaats 

vann gezellige dingen te doen. Dat geduld was op de juiste momenten belangrijk voor 

mij.. Ik zal proberen het evenwicht weer een beetje te herstellen. 

Hoee dit epistel te eindigen? Ik zou het niet weten, eindelijk een hoofdstuk zonder con-

clusie. . 

Horaa est! 
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