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Stellingen 

1. Een groot deel van patiënten met chronische pijn die deelnemen aan een 
interdisciplinair multimodaal pijnrevalidatieprogramma ervaart gezondheidswinst, die 
ook op lange termijn zichtbaar is. (dit proefschrift) 
 

2. Interdisciplinaire multimodale pijnrevalidatie programma’s delen een gemeenschappelijk 
biopsychosociaal perspectief op pijn en functioneren, maar zijn onderling niet te 
vergelijken in termen van duur, intensiteit, betrokken zorgverleners en type 
behandelactiviteiten. (dit proefschrift) 
 

3. Living Systematic Reviews zijn niet alleen relevant bij snel ontwikkelende 
onderzoeksgebieden, maar zijn een aanwinst voor het domein van de 
revalidatiegeneeskunde.  
 

4. Generieke zelfmanagement programma’s zijn slechts in beperkte mate in staat om een 
betekenisvolle verandering te bewerkstelligen in de gezondheid van patiënten met 
chronische pijn. (dit proefschrift) 
 

5. Uit de grote variatie in gebruikte technieken bij generieke zelfmanagement programma’s 
blijkt dat er nog onvoldoende inzicht is in hoe betekenisvolle gedragsverandering het 
beste kan worden ondersteund bij patiënten met chronische pijn. (dit proefschrift) 
 

6. Voor effectieve gedragsverandering is een individuele aanpak noodzakelijk, waarbij de 
juiste set van technieken wordt gekozen die past bij de patiënt en zijn of haar specifieke 
context. 
 

7. Mobile Health toepassingen zijn een ideale manier om een brug slaan tussen de 
revalidatie omgeving en de persoonlijke leefwereld van een patiënt. 
 

8. De papieren werkelijkheid van pijnrevalidatieprogramma’s in gepubliceerde artikelen 
doet geen recht aan wat er daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt. 
 

9. Co-design zou een centrale rol moeten krijgen bij alle belangrijke ontwerp- en 
besluitvormingsprocessen in de ontwikkeling van gezondheidszorg interventies. 
 

10. Inzicht in de functie en werking van pijn zou moeten behoren tot het domein van 
algemene kennis. 
 

11. “At the end of the day, we can endure much more than we think we can” 
 – Frida Kahlo 


