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STELLINGEN

Behorende bij het proefschrift

CHRONIC PAIN:

MULTIAXIAL DIAGNOSTICS
AND

BEHAVIORAL MECHANISMS

Richel Lousberg
Maastricht, 25 februari 1994



1. Assessment van chronische pijn dient multiaxiaal te geschieden.

2. In wetenschappelijk opzicht is het slechts dan gerechtvaardigd toegesneden
behandelprogramma's uit te voeren voor cluster-analytisch verkregen patient sub-
groepen, indien door middel van experimenteel onderzoek etiologische en pijn-in-
standhoudende mechanismen van de subgroepen zijn aangetoond.

3. De waarde van 'de klinische blik' in de anamnese van pijn kan getoetst worden
door het uitvoeren van een chi-kwadraat toets waarin a) door de diagnosticus
veronderstelde MPI-DLV clusters (van een série afzonderlijke patienten) en b)
bijbehorende clustertoewijzingen tot stand gekomen op basis van 'multivariate
generalized squared distances' en a-posteriori Bayesiaanse kansen (Tatsuoka 1980),
als nominale variabelen zijn opgenomen.

4. Bij de keuze van de Skin Conductance Response als psycho-fysiologisch
correlaat van de pijnervaring, verdient een correctie voor (gelijktijdig gemeten)
subjectief spanningsniveau aanbeveling.

5. Het is onwaarschijnlijk dat, gebruikmakend van Linton en Gôtestam's (1985)
conditionerings methodiek (waarin verWe bekrachtiging van pijngedrag een
cruciale roi speelt), pijn bij gezonde proefpersonen opérant is te conditioneren.

6. Zekerheid op behoud van werk zou de kwaliteit van dissertaties van AIO's zeer
ten goede komen.

7. Een onderzoeker is eerder geneigd de dataset te inspecteren op onjuistheden
(invoerfouten, etc.) wanneer hij geen statistische evidentie vindt voor de Hl-
hypothese, dan wanneer hij de Hl-hypothese direct kan bevestigen.

8. In plaats van een uitwisseling van informatie en argumenten waarbij de betrok-
ken partijen de intentie tonen naar elkaar te luisteren, karakteriseren discussie-
programma's op T.V. zich door een aaneenschakeling van uitingen van de eigen
mening.

9. Het leren van biljartvaardigheden kan beter verklaard worden aan de hand van
de principes die beschreven zijn in Bandura's social learning theory dan aan de
hand van formuleringen zoals die verwoord zijn in Skinner's opérant learning theo-
ry-

10. Een huis zonder kruis is onbewoond.

11. Datgene wat Hollanders onder assertiviteit verstaan, neigen Limburgers eerder
brutaliteit te noemen.




