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Voorwoord

Aan het eind van mijn studie sociologie in 1989 werd ik door Jules
Peschar getipt dat het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvragen
(NCG) op zoek was naar een onderzoeker met een methodologische
achtergrond voor een groot internationaal project dat op korte
termijn van start zou gaan. Het was het begin van een fase uit mijn
leven, waarin veel goede en kwade dingen elkaar afgewisseld
hebben. Met het verschijnen van dit proefschrift wordt deze fase
afgesloten. Veel mensen zijn voor het onderzoek, maar vooral voor
mij persoonlijk van groot belang geweest.

Als eerste noem ik Boudien Krol. In de 6 jaar dat wij gezamenlijk bij
het NCG een kamer deelden, hebben wij elkaar goed leren kennen.
Behalve dat we samen veel meegemaakt hebben, gold dat ook voor
ieder van ons apart in deze periode. Onze gesprekken over relaties
tussen mensen zijn belangrijk en leerzaam voor mij geweest.
Boudien, ik heb steun gehad aan je kritisch en analytisch inzicht en ik
denk er nog vaak met plezier aan terug.

Zonder patiënten was ons onderzoek niet mogelijk geweest. Ik
bedank alle 292 patiënten voor het geduld dat zij hadden om zich 4
maal 21/2 uur (en vaak meer) te laten interviewen in ruim 3 jaar tijd.
Gelukkig was het voor de meesten prettig om eens met ‘iemand
anders’ over hun reuma te praten. Er hebben maar weinig patiënten
afgehaakt in ons onderzoek. Dank gaat dan ook uit naar Anke de
Bruin, Han Dekker, Roelie Nijzing, Janna van Peer, Nel Suurmeijer,
Ellie Veldman, Joke Tijmstra, Jolanda Tuinstra, en Rietje Kiewiet. Zij
hebben in totaal ruim 1000 interviews afgenomen. Het onderzoek
werd ondersteund door de hulp van Marjan Siekmans. Zij hield het
overzicht over de patiënten en de interviewers, en wie waar wanneer
moest zijn. Later heeft Jacco Kip deze taak overgenomen en op
ingenieuze wijze geautomatiseerd met een programma waarvan
alleen hij wist hoe het werkte. Maar het werkte goed. Wieke
Wassenaar heeft als onderzoeksverpleegkundige bij alle patiënten
steeds weer de medische gegevens verzameld. Met elkaar hebben we
een enorme klus geklaard. Bedankt voor jullie inzet!

Dank gaat ook uit naar de reumatologen: Martin van Rijswijk en
Miek van Leeuwen van het Academisch Ziekenhuis Groningen, Sicco
van den Burg van het Martini Ziekenhuis Groningen, Fetze Speerstra
van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Refaja Ziekenhuis
Stadskanaal, en Uwi Lim van het Scheperziekenhuis in Emmen.
Dankzij jullie konden wij de patiënten voor ons onderzoek selecteren.
Daarnaast hebben Martin en Miek ook enkele artikelen uit dit
proefschrift van nuttig commentaar voorzien, waarvoor dank.
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Theo Suurmeijer hield als begeleider en co-promotor het wakend oog
over ons, het onderzoek en de artikelen in dit proefschrift.
Promoveren is lastig, maar zijn kennis en zeker kritische blik hebben
ertoe geleid dat de inhoud van het proefschrift het huidige niveau
heeft gekregen. Ik heb Theo door de jaren heen leren waarderen als
een gedreven persoon met hart voor het onderzoek en voor iedereen
die daarbij betrokken is geweest. Theo, we hebben de rit volbracht.

Ook Robbert Sanderman, mijn referent en de andere begeleider van
het SSCZ-RA project, komt dank toe. Vanaf de zijlijn is hij in staat
geweest enkele hobbels in het traject glad te strijken en hij heeft zich
wel eens terecht hardop afgevraagd of “we” er niet beter mee zouden
kunnen stoppen. Robbert, ik ben blij dat ik zo eigenwijs gebleven
ben.

In the international context of the study, we have had several
EURIDISS meetings all over Europe. I have enjoyed it to discuss the
results of our study with: Serge Briançon and Francis Guillemin from
Nancy, France; Liv Marit Smedstad, Torbjørn Moum, and Tore Kvien
from Oslo, Norway; Anders Bjelle from Göteborg, Sweden; Millard
Waltz from Oldenburg, Germany; and Paul Kane from Belfast,
Northern Ireland. Thank you all for the inspiring moments and your
useful comments.

Mijn promotor Wim van den Heuvel wil ik danken voor zijn
vertrouwen en voor de ruimte die ik had om, ondanks de positieve
en negatieve strubbelingen, het werk onder zijn supervisie tot een
goed einde te brengen. Wim, en ook Theo en Robbert, bedankt voor
jullie geduld.

Dan kom ik toe aan alle collega’s van het NCG van weleer, waarvan
ik er één met name wil noemen, vanwege zijn hulp bij verschillende
artikelen en eindeloze geduld om te luisteren en te discussiëren over
het directe effect en het buffer effect van sociale steun, dat we in zijn
ogen overigens met het verkeerde instrument gemeten hebben: Eric
van Sonderen. Eric, in tegenstelling tot het buffer effect was jouw
steun zeker significant, wat overigens ook geldt voor de steun van
alle overige NCG-ers die betrokken waren bij mijn persoonlijke wel
en wee. Van hen noem ik: Ruud, Han, Jelte, Adelita, Petra, Winnie,
Reike, Paul, Tineke, Roy, Truus, Jitse, Johan, Geke, Annemieke, en
Alexandra.

Ik draag dit proefschrift op aan mijn kinderen: Bastiaan, Josefien, Floris
en Diewertje. Zij hebben mij de inspiratie gegeven om het proefschrift
te voltooien. Jongens en meiden, ik ben blij dat jullie veel van mij
hebben geëist, en hoop dat we nog jaren veel samen kunnen doen.
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Na het NCG heb ik 3 jaar onderzoek gedaan bij het NIVEL. Uit deze
tijd wil ik de volgende personen noemen: mijn projectleiders Diana
Delnoij en Peter Groenewegen wil ik danken voor de ruimte die ik
gekregen heb in die periode. Ik noem in het bijzonder mijn
kamergenoten Renee Schuller en Fatima El Fakiri; dames ik denk met
veel plezier aan de tijd met jullie terug; net zoals de collega’s van de
derde: Sandra, Wilma, Rudi, Ria en José, Marleen, Herman en Marga.
En ook: Irma, Irma, Mieke C., Dinny, Gerbrand, Isik, Martijn, Sandra
en Janice, en pension Abrahamse. Harald, veel dank voor je
gastvrijheid en het steeds weer meer dan goed verzorgde ontbijt.

Van mijn huidige werkgever, de Disciplinegroep Psychiatrie van de
Rijksuniversiteit Groningen, wil ik Rob van den Bosch en Durk
Wiersma danken voor de mogelijkheid die ik van hen gekregen heb
om het proefschrift definitief af te ronden. Daarnaast alle collega’s
van de 5e verdieping.

De leden van de leescommissie: Tom Snijders, Hans Rasker en Jules
Peschar bedank ik voor de beoordeling van het werk en het zinvolle
commentaar dat ik gekregen heb.

Mijn ouders wil ik bedanken voor hun betrokkenheid gedurende
deze hele periode en voor het doorspitten en uitkammen van het
(bijna) definitieve manuscript. Gijs dank ik voor het op peil houden
de lichamelijke en sociale componenten van mijn eigen kwaliteit van
leven.

Klaas van Slooten dank ik, omdat hij ervoor gezorgd heeft dat het
proefschrift een echte kroon op het werk geworden is.

Ten slotte dank ik mijn paranimfen Michiel ‘t Hart en Bert van der
Veen voor hun vriendschap en de begeleiding, hopelijk tot ver over
de meet. Het boek is af.

yes!

Groningen, 17 januari 2000
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