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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift

By Accident: Pain Catastrophizing and Fear of Movement in patients with neck
pain after a motor vehicle accident

Karoline Vangronsveld,
Maastricht, 14 september 2007

1. Niet angst voor bewegen maar wel boosheid en catastrofale interpretaties van
pijn voorspellen langdurige nekklachten na een verkeersongeluk (dit
proefschrift).

2. Het verdient aanbeveling om de  PCS standaard als screeningsinstrument te
gebruiken voor het bepalen van de kans op chroniciteit in de acute fase na een
verkeersongeval (dit proefschrift).

3. De ernst van de objectief gemeten bewegingsbeperkingen van de nek (range of
motion) bij acute nekklachten is niet voorspellend voor het ontwikkelen van
chronische beperkingen na een auto-ongeval (dit proefschrift).

4. Het vrees-vermijdingsmodel maakt geen voorspellingen over de invloed van
pijn en pijn-gerelateerde vrees op de identiteit, en is daarom aan herziening toe
(dit proefschrift).

5. Er is geen eenduidig lichamelijk onderzoek mogelijk waarmee de diagnose
whiplash gesteld kan worden (Conceptrichtlijn diagnostiek en behandeling
van mensen met whiplash associated disorder).

6. Pessimisme of optimisme? : Acute Whiplash Injury is een aandoening waarbij
20% van de patiënten chronische klachten ontwikkelt of waarbij 80% van de
patiënten spontaan herstelt.

7. Geleidelijke werkhervatting dient niet het gevolg, maar integraal onderdeel te
zijn van een actieve behandeling voor WAD patiënten (gebaseerd op:
Conceptrichtlijn diagnostiek en behandeling van mensen met whiplash
associated disorder)

8. Pijnbehandeling anno 2006 heeft de staat van een talentvolle puber, maar
wordt behandeld als het stiefkind van de geneeskunde (Dr. Wolf, PKC
Nijmegen, 07-12-2006, ZONMW Pijn afsluitdag).

9. Er bestaat een recht evenredige relatie tussen de reeds gelopen tijd van het
promotietraject, de frequentie van catastroferende gedachten en verhoogde
aandacht voor lichamelijke sensaties bij de promovendus.

10. Een wijze uil is ook ooit eens gewoon als uilskuiken begonnen (Wiel Oehlen)


