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Dankwoord
Eind 1995 besloot ik onderzoek te gaan doen. Ik had behoefte aan verdieping

in mijn vak, doorgronden wat ik nog niet voldoende begreep. Ik wilde meer

weten over de creatieve bochten waarin de geest zich kan manoeuvreren wan-

neer het leven een ongewenste wending neemt.

Deze behoefte werd concreet toen ik op een zondagmiddag het artikel las

van Greer, Morris en Pettingale: “Psychological Response to Breast Cancer:

Effect on Outcome” (Lancet 1979, October 13, 785-787). De conclusie luidde:

“A favourable outcome was more frequent in patients whose responses were

categorised as denial or fighting spirit….”

Veertien jaar later is mijn proefschrift over ontkenning af.

Bij het schrijven van dit dankwoord komt het mij onbegrijpelijk voor, dat ik

periodes heb gekend waarin ik onderzoek doen en het schrijven van een proef-

schrift een solitaire aangelegenheid vond. Zo velen hebben hun bijdrage gele-

verd aan de totstandkoming van dit proefschrift. Niet alleen een groot aantal

maar ook een grote verscheidenheid aan mensen heeft me geholpen. Aan allen

wil ik dank zeggen.

DE PARTICIPANTEN

Allereerst wil ik mijn grote waardering en erkentelijkheid uitspreken aan de

patiënten en hun familieleden die meegewerkt hebben aan dit onderzoek. De

interviews, waarin de patiënten ons hun belevingswereld toevertrouwden,

waren altijd boeiend en betekenisvol. Meestal voelde ik me welkom, zelfs met

videocamera, waar ik soms meer moeite mee had dan de geı̈nterviewde. De

uitspraak van één van de geı̈nterviewden: “dokter, ik ben lid van de struisvogel-

partij” is tot op de dag van vandaag mijn hartversterker gebleven. De beelden

van ernstig zieke mensen, thuis of in het ziekenhuis, die toch antwoordden op

mijn vragen en bereid waren vragenlijsten in te vullen, blijven me bij en hebben

veel indruk gemaakt.

MIJN H-TEAM

Hanneke de Haes, Hans van Houwelingen, Hein Putter, Harry Rooijmans en

Harriet van Heusden. Het aantal woorden om uit te leggen wat jullie in de

afgelopen veertien jaar voor me betekend hebben, overstijgt de woordlimiet

van een peer-reviewed artikel. Kort samengevat: zonder jullie was dit proef-

schrift er nooit gekomen.

Hanneke: jij komt straks nog apart aan bod.



Hans: dank zij jouw rijke brein heeft ons onderzoek een prachtig biostatis-

tisch skelet. Als je uitlegde hoe het zat, begreep ik het echt. Dat ik het niet alle-

maal heb onthouden komt omdat ik psychiater ben en mijn brein vaak de

andere kant op staat.

Hein: In soorten en maten heb ik minstens 80 bestanden met de naam

tablesandfigures.hein. Wat kan jij prachtige kleurenplaatjes maken van al die

cijfertjes en lettertjes. Je wou het liefst dat ik vragen stelde, die jij kon beant-

woorden. Voor alle antwoorden waar we geen vraag bij konden vinden, had jij

altijd koffie of kwam je op de fiets naar Bronovo.

Harry: jij was er de eerste jaren en bracht grote lijnen aan. De weerbarstige

materie van het meten van ontkenning plaatste jij in een aangenaam relative-

rend perspectief met je uitspraak: “iedereen weet wat liefde is, maar hoe moet

je het meten? Één kus per dag? Of twee?”.

Harriet: vijf jaar lang zat je in een uithoekje bij de directie en de dominees

nauwgezet en geduldig al onze data in te voeren, ons op tijd op pad te sturen

en heb je duizenden papieren geordend. Ik prijs mij gelukkig dat jij aan mijn

zijde hebt gestaan tijdens mijn onderzoek.

DE VELDWERKERS

Amber Leurs en Caro van der Wijk. Met ons drieën hebben we gedurende 2

jaar en 10 maanden de patiënten geı̈nterviewd en elkaars videobanden beoor-

deeld. Onze consensusbesprekingen (met kaas en wijn) waren altijd nuttig en

aangenaam. Dank voor jullie inzet!

Amber, jij wist de artsen en de patiënten in het Medisch Centrum

Haaglanden te motiveren om mee te doen. Soms had je creatieve kaartjes nodig

om de dokters te bereiken, maar het lukte je. Je heldere commentaren tijdens

onze onderzoeksbesprekingen heb ik zeer gewaardeerd.

DE EXPERTS

Marjolein Bannink, Arthur van Gool, Leo Gualtherie van Weezel, Michiel

Hengeveld, Wybrand OpdenVelde, Liesbeth de Regt, Harry Rooijmans en

Jolien Tuyl. In een heel vroeg stadium van mijn onderzoek leverden jullie com-

mentaar op de eerste versie van wat later het Denial of Cancer Interview werd.

Dank zij jullie bleken we over content validity te beschikken. Daar ben ik heel

blij mee.

DE GEVERS VAN TIJD EN GELD

De Raden van Bestuur van Bronovo wil ik danken voor hun vertrouwen in mij.

Het resultaat van de onderhandelingen met Roel van Neerbos in 1998 was, dat
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ik tijd kreeg om mijn proefschrift te schrijven op voorwaarde dat mijn kli-

nische werk er niet onder zou lijden. Henk Knook, Huybert van Eck en Joop

Hendriks hebben die lijn vastgehouden en mij de tijd gegund.

In 1999 besloot het Koningin Wilhelmina Fonds subsidie te verstrekken aan

ons onderzoek. Daarmee werd het echt en konden we een onderzoeksgroep

samenstellen. Wat was dat een vreugde! Ik heb deze subsidie ervaren als een

grote steun en erkenning en tegelijk voelde ik daarmee ook de verantwoorde-

lijkheid om het onderzoek tot een goed einde te brengen.

Toen het geld van het KWF op was, maar het onderzoek nog niet af, besloot

het Research Fonds subsidie te geven om Harriet van Heusden nog een jaar

door te laten werken en bij te dragen in de kosten van de publicaties. Hierdoor

kon het onderzoek voltooid worden en gloorde de aula van de UvA aan de

horizon.

DE VERWIJZERS

Ik had de medewerking van collega’s nodig om patiënten te vragen mee te

doen aan mijn onderzoek.

Allereerst wil ik Joost Biesta, radiotherapeut, bedanken. Jij adviseerde mij

om longkankerpatiënten te kiezen voor mijn onderzoek, omdat er te weinig

aandacht besteed wordt aan de psychosociale gevolgen van de ziekte bij deze

groep. In de fase van de interviews was jij een uitstekend vangnet. Je checkte

regelmatig of de patiënten die bij jou kwamen wel meededen aan mijn onder-

zoek, omdat je het belangrijk vond. Ik waardeer jouw inbreng bijzonder.

In het Medisch Centrum Haaglanden onderhield Amber Leurs de contacten

met dr. Bauer, dr. Den Hertog, dr Apap en dr. De Jong. Wij kennen elkaar nau-

welijks, daarom waardeer ik het extra dat u bereid bent geweest mee te werken

aan het onderzoek.

In Bronovo kreeg ik meer dan alleen medewerking van ‘mijn’ longartsen.

Henk Berendsen, Klaas van Kralingen, Peter Oosterling, Janwillem van den

Berg en Roos van de Heijde: dank zij jullie betrokkenheid, steun en oprechte

belangstelling bleef mijn onderzoeksgeest vitaal. Een liefdesverklaring mijner-

zijds aan jullie allen zou te ver gaan, maar mijn gevoelens van dank en vreugde

over onze blijvende samenwerking komen wel in de buurt. Graag wil ik nog

jaren jullie T-schijf blijven om longkankerpatiënten de zorg te bieden die ze

nodig hebben.

MIJN ACHTERBAN

In de loop van de 14 jaar dat ik bezig was met mijn onderzoek heb ik enorm

veel belangstelling gekregen. De eerste jaren kon ik het niet verdragen als er

gevraagd werd “hoe gaat het met je proefschrift?”. Ik was er helemaal niet zeker

van dat er een proefschrift zou komen. Gedurende de middenfase werd de
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belangstelling tanende. Dat vond ik wel prettig, mogelijk heb ik het zelf veroor-

zaakt door niet enthousiast meer te reageren, maar gewoon te zeggen dat ik er

aan werkte. Er is één periode geweest dat ik erg in spanning heb gezeten,

omdat het instrumentartikel door een aantal tijdschriften afgewezen werd.

Maar toen dat toch geaccepteerd werd, groeide mijn vertrouwen. De brug naar

de andere artikelen was nu gepubliceerd. Twee jaar lang heb ik verteld dat het

nog twee jaar zou duren.

Familie, vrienden, collega’s en kennissen: dank voor al die belangstelling, het

medeleven en de opbeurende woorden gedurende al die jaren.

Een aantal groepen in mijn achterban wil ik speciaal noemen.

Onze oncoclub, met Marjolein Bannink, Arthur van Gool, Rolf Lanting, Leo

van Gualthérie Weezel en sinds kort Paul Bouvy: op de agenda van onze bijeen-

komsten stond vaak het punt ‘onderzoek Tineke’, dat hoeft nu niet meer! Onze

uitwisseling van ontwikkelingen en opvattingen betekent veel voor mij. Mede

door deze groep weet ik mij erkend als ‘oncopsychiater’ en dat stemt mij tot

grote tevredenheid.

Onze ouwe trouwe intervisiegroep, met Marc Blom, Ariette van Reekum, Jan

Spijker en Helen Winkel. We bestaan al sinds 1992 en al is de frequentie niet

altijd stabiel, het weten dat er collega’s zijn die je in vertrouwen kunt nemen of

een moeilijke casus voorleggen is goud waard. Ik hoop dat we tot ons pensioen

doorgaan.

De afdeling psychiatrie in ziekenhuis Bronovo: Anja Ruis, Roeland Walburgh

Schmidt, Marit van der Zwan, Petra Zwarts en tot 2008 Liesbeth de Regt. Mijn

onderzoek was een megaproject dat zich voor een deel buiten ons dagelijks

werk afspeelde. Vaak was ik met verschillende dingen tegelijk bezig, waardoor

mijn aandacht niet gericht was op pasjes, sleutels en brillen. Dank Anja, dat je

altijd weer mijn eigendommen wist terug te vinden. Met vasthoudendheid

belde je desnoods alle afdelingen en de portier, maar je kreeg het voor elkaar.

Marit, jij bent er altijd. Je vanzelfsprekende bereidheid om te luisteren,

oplossingen te bedenken (je hebt zelfs op een vrijdagavond je echtgenoot

ingeschakeld om Latex naar Word te converteren!) en je werktijden aan te pas-

sen om anderen te helpen, waardeer ik enorm.

Roeland, wij samen zijn er goed in om de weg vinden in de V.S. met een

auto vol rusteloze collega’s, maar wat we vooral goed kunnen is ons gezamen-

lijk buigen over patiënten met complexe problemen. Ik ben blij met je als maat

in het werk en op de golfbaan.

Petra, jij en ik zijn complementair. Doordat jij jouw aandachtsgebieden sterk

hebt ontwikkeld, is het palet van onze ziekenhuispsychiatrische deskundigheid

breed geworden en dat is een groot goed. Jij bent de sociaal bindende factor in

onze afdeling, want je denkt aan cadeautjes en bloemetjes voor iedereen die

jarig is of afscheid neemt. Na 28 oktober is mijn onderzoeksvrijdag over, dat

biedt kansen om samen nieuwe plannen te maken.

Liesbeth, rust en concentratie bood het mij, toen je kwam invallen in de pe-

riode dat ik echt moest schrijven. Dank zij de zekerheid dat de patiëntenzorg

in jouw goede handen lag, kon de telefoon er bij mij uit.
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MIJN ENGELEN

Bij de gang naar de aula van de UvA weet ik mij omringd door drie engelen:

Mary Köhne en Catie Oberman en Henk Berendsen.

Alle drie hebben ze hun specialiteit.

Mary, mijn trouwe vriendin in werk en privé. Een ster in organiseren, rege-

len en adviseren. Op iedere valreep en op ieder stressmoment denk je rustig

mee, weet je de juiste personen te vinden, vallen de oplossingen je in of over-

tuig je me op relativerende toon dat het niet erg is dat het niet opgelost wordt.

Het samen met jou de voorbereidingen treffen voor het promotiediner is al een

feest. Je verrast me steeds weer met wie je bent en hoe je er voor mij bent.

Catie, mijn vriendin uit Amsterdam.

Jij en ik kunnen gesprekken voeren over onderwerpen die de ontkenning

gepasseerd hebben. Na de bezoeken aan jou, op de terugreis naar Den Haag,

zit ik veelal ruimer in mijn gedachten. Jij hebt verstand van kunst, daarom is

de omslag met de twee figuren van Malevich zo mooi geworden. Dankzij je kri-

tische commentaar is de Nederlandse samenvatting van dit proefschrift ont-

daan van onuitspreekbare woorden en voor iedereen leesbaar. Je hebt laten

weten dat je de kern van mijn verhaal begrijpt. Wat ben ik blij dat jij naast mij

staat als ik mijn proefschrift moet verdedigen.

Henk, mijn goede vriend en collega.

Op de dag dat bekend werd dat het KWF ons onderzoek financieel zou

ondersteunen, liet jij in sociëteit de Witte in het geheim door de kok een grand

dessert maken met in chocolade de tekst: ‘Erkenning voor Ontkenning’.

Verreweg de meest longkankerpatiënten in het onderzoek zijn door jou inge-

bracht. Jij stelde mij gerust als ik twijfelde of er wel een proefschrift zou

komen, door te zeggen dat alleen al de interviews met de patiënten van grote

waarde waren en dat met mijn onderzoek de psycho-oncologische zorg in ons

ziekenhuis een ruime plaats heeft gekregen. De eerste publicatie uit het onder-

zoek is van ons samen. Beste Henk, het is mij een grote eer en een bijzonder

genoegen dat je naast mij zult staan tijdens de verdediging van dit proefschrift.

TWEE PERSONEN

Tot slot zijn er twee personen die buiten alle categorieën vallen en daarom een

eigen plaats krijgen in dit dankhoofdstuk.

Hanneke de Haes, mijn standvastige promotor

Voorjaar 1996. Met onrijpe, uitwaaierende gedachten en vijf mogelijke onder-

zoeksthema’s kwam ik voor het eerst bij je. Ik verzamelde literatuur over ont-

kenning, van Freud tot heden. Vellen vol tabellen aan elkaar geplakt met

definities en meetinstrumenten. Ik dacht en schreef van alles, maar wist nog

niet waar ik het moest zoeken. De omslag kwam toen ik een concept onder-
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zoeksvoorstel van je terug kreeg, waarop met potlood ‘mooi ! ’ stond geschre-

ven. Gedurende veertien jaar was je altijd als observerend alter in mijn denken

aanwezig. De eerste tijd was de relatie promotor-promovenda een apart proces

binnen ons onderzoek. Ik noemde jou een keer schooljuf en jij vond mij kop-

pig. Ik was een keer boos en jij nam me mee uit eten. Jij vond mijn concep-

tuele niveau niet goed genoeg en ik vond dat patiënten geen concepten waren.

Maar het kwam altijd weer goed, want je liet blijken dat je er vertrouwen in

had dat ik zou doorzetten. Je toonde begrip dat het soms een eenzame aangele-

genheid was, om als externe promovenda thuis te zitten broeden op publicaties

en om de teleurstelling over afwijzingen niet bij de koffie te kunnen delen met

collega-onderzoekers die ook ervaring hebben met afgewezen artikelen.

Wanneer een artikel wel geaccepteerd was, was je de eerste om op hartver-

warmende wijze de vreugde te delen, de mailtjes met ‘great !’ en ‘yes !’ en

‘geweldig !’ heb ik bewaard.

Nu is het proefschrift af. Ik zal de besprekingen met jou missen. Je ontving

mij altijd hartelijk. Ik ben aan je gehecht geraakt. Als ik er teveel last van krijg

dat we geen gezamenlijk doel meer hebben, ga ik alsnog beginnen aan de kli-

nische les voor the Journal of Clinical Oncology.

Lieve Hanneke, dank voor je intensieve begeleiding. Ik heb veel van je

geleerd en dat heeft mij verrijkt.

Jules Theeuwes

Wij woonden samen toen mijn behoefte aan onderzoek doen begon op te spe-

len. Jij hebt mij daarbij vanaf het begin krachtig gestimuleerd.

Nu zijn we een tevreden setje wandelende singles. Maar je bent er altijd. Om

op mijn verbaasde vraag op vrijdagavond half tien uit te leggen hoe het kan

dat de standaarddeviatie van een getal vele malen groter kan zijn dan het getal

zelf. En om een rustige analyse te maken toen ik bijna flauw viel van de schrik

omdat mijn computer helemaal niets meer deed. Op zondagen gingen tekst-

fragmenten tussen ons heen en weer, waarin jij de Engelse leesbaarheid verbe-

terde. Je troostte bij tegenslag en je deelde bij vreugde. Jouw bijdrage aan dit

proefschrift is pure vriendschap.
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