
 

 

 

Strategies for chronic inguinal pain

Citation for published version (APA):

Zwaans, W. A. R. (2017). Strategies for chronic inguinal pain. [Doctoral Thesis, Maastricht University].
Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20171117wz

Document status and date:
Published: 01/01/2017

DOI:
10.26481/dis.20171117wz

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

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20171117wz
https://doi.org/10.26481/dis.20171117wz
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/e15e9901-d431-444f-9561-e1fe35ea69cb


1. Mat-gerelateerde liespijn is een aparte entiteit; bij juiste indicatiestelling kan deze pijn 
veelal goed behandeld kan worden door verwijdering van de mat (dit proefschrift)

2. Sensibiliteitsstoornissen en een ‘vreemd-lichaam-gevoel’ komen relatief vaak voor na 
open liesbreukherstel met een mat en kunnen in de loop van de tijd zelfs toenemen 
(dit proefschrift)

3. Type anesthesie is mogelijk van invloed op de kans op lange termijn pijnbeleving  
na liespijnoperaties (dit proefschrift)

4. De mate van recall bias is afhankelijk van de a priori succeskans van een behandeling 
(dit proefschrift)

5. De invloed van chronische pijn op kwaliteit van leven en sociale omgeving van 
betrokkene is veelal indringender dan het hebben van een oncologische aandoening 
(R. Roumen, chirurg-oncoloog)

6. Wetenschap bedrijven is het creëren van een probleem waarvoor je zelf denkt  
een oplossing te hebben (M. Scheltinga, vaatchirurg)

7. Adequate pijnbehandeling is essentieel omdat pijn an sich een negatieve invloed heeft 
op copingssysteem en genezingsproces (S. Liu, anesthesioloog)

8. Een effectief behandelingstraject voor patiënten met liespijn wordt onnodig vertraagd 
door beperkte kennis bij en late verwijzing door eerste- en tweedelijns artsen naar 
liespijnspecialisten (valorisatie proefschrift)

9. Don’t wish for it, work for it

10. Het indienen van manuscripten bij tijdschriften vereist volstrekt onnodige en 
tijdrovende steeds wisselende aanpassingen hetgeen ten koste gaat van de tijd  
voor wetenschapsbedrijving

Stellingen behorende bij het proefschrift:
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