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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift 

 

SAFE BUT SORRY 
Theory, assessment, and treatment of pain-related fear  

in chronic low back pain patients 

 
Exposure in vivo is een minstens zo effectieve behandeling als graded activity in het 
verbeteren van functionele beperkingen, maar is effectiever in het verminderen van 
catastroferende gedachten ten aanzien van pijn en beweging (dit proefschrift).  
 
Te veel effectiviteitstudies verwaarlozen de verificatie van de integriteit van de onderzochte 
behandelingen. Van deze studies zijn de interne en externe validiteit onbekend en de 
conclusies aldus betwistbaar (dit proefschrift). 
 
Hoewel er voldoende evidentie is voor verschillende componenten van het vrees-
vermijdingsmodel, geldt dit niet voor ‘disuse’ en ‘fysieke deconditionering’, noch is de validiteit 
van het gehele model in het verklaren van de ontwikkeling en instandhouding van chronische 
lage rugpijn aangetoond (dit proefschrift).  
 
Zolang impliciete associatiematen onvoldoende betrouwbaar zijn voor het meten van 
(complexere) psychologische constructen, dienen onderzoekers genoegen te nemen met 
expliciet gerapporteerde ervaringen door de deelnemers zelf (dit proefschrift). 
 
De huidige, sterk biomedisch georiënteerde zorg biedt patiënten met aspecifieke chronische 
pijn niet alleen onvoldoende verklaring en behandeling voor hun klachten, maar versterkt 
daarnaast de vertwijfeling en bezorgdheid van deze mensen.  
 
Het vertrouwen in de medische beheersbaarheid van pijn verdoezelt de noodzaak om het 
lijden aan onbehandelbare pijn een vorm te geven, medelijden te voelen, en voor elkaar te 
zorgen (Roel Nahuis in “De strijd tegen de pijn”). 
 
De paradox van pijn is dat deze zowel beschermend als belemmerend kan zijn. Het is 
derhalve verdedigbaar om in sommige gevallen af te zien van een interventie gericht op het 
verminderen van pijn of beperkingen.  
 
De meest belangrijke ideeën van de wetenschap zijn in de grond eenvoudig en kunnen als 
regel worden meegedeeld in een taal die voor iedereen begrijpelijk is (A. Einstein). Of zoals 
Winnie de Poeh zou zeggen: “een A is ook maar 3 stokjes”.  
 
De angst voor het verdedigen van een proefschrift is niet via graduele exposure in vivo af te 
bouwen, maar kan alleen middels flooding worden aangepakt.  
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