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Stellingen 

behorende bij het proefschrift
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Een behandeling die bestaat uit een combinatie van intensieve fysieke en cognitieve gedragstherapie is een jaar na het 

einde van de behandeling niet eff ectiever dan de afzonderlijke behandelonderdelen (dit proefschrift).

De eff ectiviteit van de fysieke training is deels verklaarbaar door een afname van pijn-catastroferen (dit proefschrift).

De geloofwaardigheid en verwachting ten aanzien van een behandeling voorspellen de uitkomst van behandeling van 

chronische lage rugklachten (dit proefschrift).

Gezien de diversiteit van de door lage rugpijnpatiënten geuite beperkingen verdient het aanbeveling meer patiënt 

relevante capaciteitstaken te ontwikkelen voor de evaluatie van de behandeling (dit proefschrift).

De wetenschappelijke impact factor van pijntijdschriften staat in geen verhouding tot de persoonlijke en 

maatschappelijke impact van pijn.

De betekenis en acceptatie (voor publicatie) van een wetenschappelijk artikel dient niet te worden afgemeten aan de 

verkregen uitkomsten maar aan de importantie van de getoetste hypothesen.

Pijnrevalidatie staat op pijnlijk gespannen voet met de daadwerkelijke vraag van de patiënt: pijnvermindering.

Het merendeel van de patiënten met chronische lage rugklachten kan meer fysieke belasting aan dan de meeste 

behandelaars voor mogelijk houden.

Het veelvuldig niet honoreren van zittend ziekenvervoer werpt voor de poliklinische revalidatie onoverbrugbare 

drempels op.

“Het afmatten van het lichaam heeft een bevrijdende werking op de geest” (In Joe Speedboot, Tommy Wieringa), of  

“Training the body is relaxing the mind” (Rob Smeets)

Een TomTom voor promovendi; een gat in de markt!


