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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
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1. Chronische pijnpatiënten die een academische pijnkliniek consulteren hebben 
een beduidend slechtere kwaliteit van leven dan patiënten met kankerpijn of 
migraine. (dit proefschrift) 

2. Twee veelgebruikte vragenlijsten bij chronische pijn (PCS en TSK) zijn vol-
doende stabiel in de tijd om als screening instrument te gebruiken in multi-
disciplinaire pijnklinieken. (dit proefschrift) 

3. Depressie is een belangrijke negatieve voorspeller voor de effectiviteit van de 
behandeling bij chronische pijnpatiënten. (dit proefschrift) 

4. Een hoog niveau van catastroferen is geen voorspeller voor de effectiviteit 
van ruggenmergstimulatie bij patiënten met chronische CRPS-I, specifiek op 
het gebied van pijnvermindering en verbetering van kwaliteit van leven. 

 (dit proefschrift) 

5. De grote diversiteit van het onderzoek naar de voorspellende waarde van 
psychologische variabelen op het behandeleffect, bemoeilijkt een praktijk-
gerichte toepassing. 

6. Om het multidisciplinaire behandeltraject in de toekomst te optimaliseren, zal 
meer onderzoek naar de voorspellende waarde van psychologische variabelen 
verricht moeten worden. 

7. Ondanks het feit dat er veel aan preventie wordt gewerkt om chronische 
wervelkolom gerelateerde pijn te voorkomen, vormt deze groep patiënten nog 
steeds de grootste populatie in academische pijncentra. 

8. De interactie tussen lichaam en geest bij chronische pijn heeft overeen-
komsten met de interactie tussen promotor en promovendus, ze hebben elkaar 
hard nodig. 

9. Een duurzaam gezondheidsstelsel legt meer nadruk op preventie dan op 
curatie, dat impliceert een andere opvatting over het begrip gezondheid: 
kwaliteit van leven in plaats van absentie van ziektes. 

10. I don’t mind pain, as long as it doesn’t hurt. (Oscar Wilde) 

11. Kunst is het moment waarop pijn weer schoonheid wordt. 
 (Marlene Dumas, Zuid-Afrikaanse/Nederlandse schilder) 


