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Stellingen behorende bij het proefschrift

Expose or protect? 
Fear of movement-related pain  

in Complex Regional Pain Syndrome Type I

Marlies den Hollander
Maastricht, 11 oktober 2018

 1.  Exposure in vivo is effectiever dan pijncontingente fysiotherapie in het 
verminderen van beperkingen, angst en pijn bij CRPS-I patiënten met pijn-
gerelateerde angst (dit proefschrift).

 2.  Het zorggebruik van CRPS-I patiënten blijkt na exposure in vivo veel lager 
te zijn dan na pijncontingente fysiotherapie, waardoor de hogere behandel-
kosten van exposure gerechtvaardigd worden (dit proefschrift).

 3.  Patiënten durven na een exposure in vivo behandeling nieuwe bedreigende 
activiteiten uit te voeren; het maakt daarbij niet uit of ze tijdens de behan-
deling aan veel verschillende of herhaald aan enkele activiteiten werden 
blootgesteld (dit proefschrift).

 4.  Het is een uitdaging om in experimentele studies met gezonde proefper-
sonen dreiging te induceren die vergelijkbaar is met waar patiënten bang 
voor zijn, en die daarnaast ook nog geloofwaardig is (dit proefschrift).

 5.  Om lange-termijn effecten te bereiken bij patiënten met pijn-gerelateerde 
angst is het noodzakelijk dat behandelaars die exposure in vivo aanbieden 
een gedegen kennis hebben van de onderliggende theorie.

 6.  Het informeren van patiënten over het analgetisch effect van een exposure 
behandeling voor pijn-gerelateerde angst zorgt er juist voor dat het posi-
tieve effect op pijn niet optreedt, omdat dit opnieuw de focus op pijnvermin-
dering legt.

 7.  De mythe dat CRPS-I eerst medicamenteus behandeld dient te worden leidt 
mogelijk tot het ontstaan van complicaties (bv. dystonie, contracturen) die 
primair geen onderdeel zijn van CRPS-I, maar een gevolg van disuse.

 8.  De dringende oproep om kosten-effectiviteitsstudies te doen staat in schril 
contrast met de moeite die het kost een dergelijke studie te publiceren.

 9.  Nothing diminishes anxiety faster than action – Walter Anderson

 10.  Angst is nieuwsgierigheid die nog in de kast zit – Loesje


