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Dankwoord

Het was augustus 1993, ik kan het me nog goed herinneren. Ik was net een maandje 

arts-assistent op afdeling Eskimo van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, toen de deur van 

de assistentenkamer open ging en Marc Benninga als  nieuwe collega aan mij werd 

voorgesteld. Marc, het was het begin van een lange en bijzondere vriendschap, die ik 

enorm koester. We waren twee onzekere groentjes die een afdeling moesten runnen, 

waarbij we ieder een eigen manier hadden om onze onzekerheid te verbergen. Jij deed 

dat met humor, ik verschuilde me achter mijn kennis en we vulden elkaar mooi aan. 

Vanaf het begin heb ik je bewonderd. Je hebt een doorzettingsvermogen en tomeloze 

energie, waarmee je in combinatie met liefde voor je patiënten, in de afgelopen jaren 

een zeer succesvolle poeppoli hebt neergezet, waar ook veel promovendi van hebben 

geprofiteerd. Daarnaast ben je een nationaal en internationaal gewaardeerd spreker 

geworden op het gebied van obstipatie. Alles wat je doet is steeds doordrenkt met een 

aanstekelijke vrolijkheid, waarmee je mij regelmatig uit een dip hebt gehaald wanneer ik 

het onderzoek tijdelijk niet zo zag zitten, of het prive even moeilijk had. Mijn dank is dan 

ook niet in woorden uit te drukken. 

Ingrid, het is altijd weer een feest om bij jullie langs te komen. Ik dank je voor je 

vriendschap en gastvrijheid en het feit dat ik ook in de avonduren af en toe beslag 

mocht leggen op Marc zijn spaarzame vrije tijd.   

Professor dr. H.S.A. Heymans, beste Hugo, de manier waarop jij je open hebt gesteld 

voor mijn verlangen om onderzoek te verrichten naar complementaire geneeswijzen 

in de kindergeneeskunde heeft me blij verrast. Het bleek goed aan te sluiten bij jouw 

visie dat zieke kinderen uiteindelijk de meest optimale zorg moeten krijgen. Dat kan 

dus betekenen dat  het beste uit de reguliere medische zorg gekoppeld wordt aan 

de bewijzen die er zijn vanuit het onderzoek naar complementaire en alternatieve 

geneeswijzen.  Dank voor de mogelijkheid die je mij hebt geboden op dit onderwerp te 

promoveren. 

Prof. dr. P. Whorwell, dear Peter, without you this thesis would not have been written. 

You were so brave to conduct the first study on gut-directed hypnotherapy in adults 

with irritable bowel syndrome and convinced Marc to perform a similar study in children. 

Furthermore, you gave Carla the opportunity to learn the famous “Manchester-protocol”. 

It is a great honour that you will be present at the defence of my thesis.

Ook alle andere leden van de promotiecommissie wil ik bedanken voor hun bereid 

mijn proefschrift aan hun kritische blik te onderwerpen. Edward, ik ben heel blij dat ook 

jij zitting hebt willen nemen in de commissie. Je bent vrijwel gelijktijdig met Marc en mij 

opgeleid in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en ook jij was een forens uit Amsterdam. 
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Toen ik mijn eerste internationale congres op het gebied van complementaire genees-

wijzen in Boston bezocht, mocht ik bij jou en Hankje logeren. We hebben toen al 

gefilosofeerd over onderzoek op dit gebied. Ik vind het leuk dat we nu weer een beetje 

in het zelfde veld werkzaam zijn en elkaar dus vaker zien. 

Geen enkel klinisch onderzoek in de kindergeneeskunde kan plaats vinden zonder de 

medewerking van ouders en hun kinderen. Ook aan dit proefschrift hebben zeer velen 

meegewerkt. Dank voor jullie hulp en al jullie waardevolle commentaar. Bij de enquêtes 

werd door diverse ouders de hoop geuit dat kinderartsen en alternatieve therapeuten 

in de toekomst meer zullen samenwerken. Ik hoop dat dit proefschrift daar een kleine 

bijdrage aan kan leveren.

Toen ik net mijn eerste stappen had gezet op het pad van de kinderhypnose had ik 

behoefte aan gelijkgestemden, die het gebruik van hypnose bij kinderen niet idioot 

vonden. Die vond ik gelukkig snel. Carla Frankenhuis bleek net zo enthousiast over dit 

onderwerp als ik en samen met Eric Vermetten richtten we de werkgroep kinderhypnose 

op. We hebben met elkaar heel wat mooie momenten beleefd. Ik ben apetrots op wat 

onze werkgroep heeft bereikt en ik hoop dat er nog vele “kinderschoenen” zullen 

volgen. Carla, ik vind het super dat jij mijn paranimf wilt zijn. Behalve dat ik veel van 

je hebt geleerd op het gebied van hypnose, ben je ook een goede vriendin van me 

geworden. Dat maakt me stil en dankbaar. 

Ellen Tromp, Stef van Buuren en Hugo Hoeksma, jullie hebben met uitgebreide kennis 

van statistiek en dataverwerking een onmisbare bijdrage geleverd aan dit proefschrift. 

Dank voor jullie tijd en geduld om me het een en ander uit te leggen.

Rob te Biesebeke, Akkie Stockman en Jeroen Kiers van Friesland Foods in Leeuwarden 

wil ik bedanken voor de samenwerking tijdens de PINGO studie. We hebben af en toe 

wat harde noten met elkaar moeten kraken, maar het heeft geresulteerd in een fraaie 

studie en ik heb het contact als zeer plezierig ervaren.  

Afke Robroch, Marielle Bink en Ralph Witteveen wil ik bedanken voor al het werk 

dat ze hebben verricht voor de PINGO studie. Dankzij jullie constante aanwezigheid 

konden ouders altijd ergens terecht met hun vragen.  

Heleen Maurice-Stam en Martha Grootenhuis wil ik bedanken voor hun nuttige 

bijdragen aan de CBCL studie. Het was voor mij niet altijd makkelijk de psychologische 

scores te interpreteren, maar jullie hebben mij geholpen de boel op een rij te krijgen.
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Lieve collega- promovendi van Marc: Maartje, Marloes, Michiel, Noor en Olivia. Ik 

vond het super met jullie op stap te zijn tijdens de diverse internationale congressen. 

Daarnaast ben ik jullie veel dank verschuldigd voor alle barostats, de hulp bij de analyses 

en het maken van een poster. Door jullie had ik toch het gevoel bij een onderzoeksteam 

te horen. 

Edmond Rings, Obbe Norbruis, Mechelien Rovekamp, Sasia Bakker, Elvira 

George, Angelika Kindermann, Gerard Damen, Roderick Houwen, en Elise van 

der Putte wil ik bedanken voor hun hulp bij de onderzoeken naar het gebruik van CAM 

bij pediatrische patiënten. Het was fijn te ontdekken dat er zoveel collega’s in Nederland 

open staan voor dergelijk onderzoek.

A special word for all paediatricians in the world who are committed to integrative 

paediatrics and especially Sunita Vohra, Kathy Kemper and Ines von Rosenstiel. 

I am glad that I have become part of this inspiring group of doctors, who dedicate so 

much of their time to the integration of the best of CAM into paediatrics.

I would like to thank all my teachers at the Society for Developmental and Behavioural 

Paediatrics in the use of hypnosis in children. I always felt very welcome during the  

workshops in the United States and you have given me the courage to apply hypnosis in 

my hospital. A special thanks to Leora Kuttner, Laurence Sugarman and Dan Kohen, 

who came to the Netherlands to teach the basics of child hypnosis to more than 150 

paediatricians, nurses, psychologists, and play-therapists etcetera. So in the near future, 

more and more children in the Netherlands will benefit from the use of (self-) hypnosis.

Lieve collega kinderartsen van het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, het 

schrijven van dit proefschrift was niet altijd goed voor mijn humeur en zeker niet voor 

mijn bijdrage aan de werkzaamheden op de afdeling. Ik dank jullie voor de ruimte die 

ik heb gekregen om dit onderzoek te doen. Het feit dat jullie open stonden voor mijn 

hypnosewerk en allerlei andere CAM-zaken is voor mij van onschatbare waarde geweest. 

Ik hoop samen met jullie en onze arts-assistenten de komende jaren het onderzoek te 

kunnen voortzetten. 

Al mijn lieve vrienden en vriendinnen wil ik bedanken voor de biertjes in de kroeg, de 

filmavondjes, de wandelingen in de natuur, en bovenal voor alle liefde en steun die ik 

in de loop der jaren van jullie heb gekregen. Ik ga nu niet roepen dat we elkaar na mijn 

promotie hopelijk vaker gaan zien, want jullie zijn veelal net zo druk bezet als ik.

 

Lieve, allerliefste mama, veel van wat ik in het leven heb bereikt, heb ik aan jou te 

danken. Je hebt van kleins af aan een niet aflatend vertrouwen in me gehad en was 
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en bent er altijd voor me. Ik ben blij dat je inmiddels je draai hebt gevonden in ons 

Abcoude. Moge er nog vele onverwachte koffie en port bezoekjes volgen! 

Menko, lieve grote broer, fijn dat er tenminste één iemand van ons gezin niet zo’n 

wetenschappelijke nerd is. Ik ben heel trots op het feit dat je jouw eigen succesvolle 

bedrijf hebt.  

Erik-Jan, lieve broer, het is even slikken als je jongere broertje eerder promoveert. Maar, 

ook mijn ei is nu eindelijk gelegd. Wie weet komt er nu tijd voor “Zweefteef Vlieger en 

co.” Ik kom graag eens bij je brainstormen. Resalieke, lieve schoonzus, het is heerlijk om 

jou en je geweldige kinderen zo dichtbij te hebben.  Ik geniet er iedere keer weer van. 

Antoinette, lief zusje, wij hebben vele, gezellige uren samen op jouw werkkamer op de 

rechtenfaculteit zitten werken aan ons proefschrift, waardoor ik minder het gevoel had 

het allemaal alleen te moeten doen. Ik kan me geen betere zus wensen, ik koester alles 

dat we samen doen. Dank dat je er zo voor me bent geweest in de afgelopen jaren en 

bovenal dank voor het feit dat je me als paranimf terzijde wilt staan. 

Lieve papa, het blijft verdrietig dat je er niet meer bent. Wat had ik graag jouw trotse 

blik in je ogen gezien en je tijdens het promotiefeest de onvergetelijke woorden horen 

spreken “Lieve mensen, wat fijn dat jullie er zijn”. Je bent in mijn hart.
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