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Stellingen behorende bij het proefschrift

Adolescent chronic pain
Rehabilitation treatment targeting pain-related fear

Carolien van den Bogert-Dekker

Maastricht, 23 november 2018

1. Een graded exposure in vivo programma is effectiever dan de gebruikelijke 
revalidatiezorg in het verminderen van functionele beperkingen bij jongeren met 
chronische musculoskeletale pijnklachten en pijn-gerelateerde angst. (dit proefschrift)

2. Het meten van pijn-gerelateerde angst bij jongeren met chronische musculoskeletale 
pijnklachten moet een standaard onderdeel worden van screening voorafgaand 
aan revalidatiebehandeling, vanwege het belang voor het kiezen van een geschikt 
behandelprogramma. (dit proefschrift)

3. Het uitvoeren van een procesevaluatie, om gedetailleerd in kaart te brengen hoe de 
interventie is aangeboden, maakt duidelijk hoe omvangrijk een interventie is, maar 
ook hoe beperkt deze evaluatie is. (dit proefschrift)

4. De Nederlandse versie van de Fear of Pain Questionnaire voor adolescenten met 
chronische pijn is een betrouwbaar en valide meetinstrument voor het meten van 
angst voor pijn en het vermijden van activiteiten bij Nederlandse jongeren met 
musculoskeletale chronische pijn. (dit proefschrift)

5. De mate van het succes van een behandeling is voor een groot deel afhankelijk van 
de kwaliteit van de meetinstrumenten die we gebruiken om dit succes te meten. 

6. Een schoenmaker maakt schoenen, een kleermaker maakt kleding. Wil je goed 
gekleed van huis, vraag ze dan beiden bij je thuis. (vakgebied)

7. In de context van chronische pijn is angst een slechte raadgever (vakgebied)

8. Alles van waarde is weerloos. (Lucebert)

9. I may not be there yet, but I’m one step closer than I was yesterday. 


