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Voorwoord: gegrepen door onbegrepen klachten 

 

Tijdens mijn middelbare school periode werd mijn interesse voor onbegrepen 

lichamelijke klachten voor het eerst gewekt. Het zogenaamde verbredingsproject 

maakte het mogelijk tijdens schooltijd alvast vakken aan de Radboud Universiteit 

te volgen. In de zesde klas volgde ik het vak Inleiding in de Klinische Psychologie. 

In deze colleges werden filmpjes getoond van patiënten die in de veronderstelling 

waren dat zij blind waren, maar in werkelijkheid nog gewoon konden zien. Nadat 

deze patiënten onder hypnose werden gebracht werd dit pijnlijk duidelijk. Hoe is 

het mogelijk dat het brein de waarnemingen van het lichaam dusdanig verkeerd 

doorgeeft dat dit leidt tot zeer ernstige invaliditeit? Tijdens mijn geneeskundestudie 

volgde ik, zoals gebruikelijk is, twee keuzevakken. Bij het eerste keuzevak, 

Onderzoek in de Psychiatrie, groeide mijn belangstelling voor de toen net gestarte 

TRAILS studie. Hoe zou het de ruim 2000 deelnemende jongeren de komende 15 

jaar vergaan en wat voor resultaten zullen er uit dit vernieuwende onderzoek naar 

voren komen? Het tweede keuzevak dat ik volgde, Medische Wetenschap 

Wijsheid en Waan, ging over, jawel, onbegrepen lichamelijke klachten. Hoe kan 

het dat deze klachten zo gevoelig liggen bij zowel de dokter als de patiënt en 

waarom wordt onderzoek naar dit soort klachten niet altijd in dank afgenomen?  

 

Tijdens mijn wetenschappelijk stage onder begeleiding van Judith Rosmalen 

raakte ik weer gefascineerd door de interactie tussen lichaam en geest. Ik 

onderzocht de invloed van stress op het hartritme. Vervolgens liep ik stage op de 

toen net opgericht poli Moeilijk te Duiden Klachten onder begeleiding van Janna 

Gol. Ik bestudeerde huisartsenbrieven en bekeek of er aan de hand van deze 

brieven te voorspellen was of mensen aan onbegrepen klachten leden. In de 

avonduren volgde ik filosofiecolleges waarin werd besproken hoe bekende 

filosofen aankeken tegen het verband tussen lichaam aan geest. Kortom tijdens 

mijn opleidingen groeide mijn belangstelling voor het samenspel tussen lichaam 

en geest en voor onbegrepen lichamelijke klachten in het bijzonder. Toen Judith 

mij een promotieplaats aanbood om vier jaar lang onderzoek te doen naar dit soort 

klachten, hoefde ik dan ook niet lang te twijfelen. Het resultaat van deze vier jaar 

onderzoek ligt voor u. 






