University of Groningen

The etiology of functional somatic symptoms in adolescents
Janssens, Karin Anne Maria

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2011
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Janssens, K. A. M. (2011). The etiology of functional somatic symptoms in adolescents: a new perspective
on lumping and splitting. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 28-01-2021

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.

