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Stellingen behorend bij het proefschrift

EXPLORING EXPOSURE IN VIVO IN CHRONIC PAIN
Jeroen R. de Jong
Maastricht, 25 november 2010
1.

Bij patiënten met een complex regionaal pijn syndroom type I (CRPS-I) dient
niet alleen de ervaren ernst van de pijn te worden vastgesteld, maar ook de
mate zij overtuigd zijn dat bepaalde fysieke activiteiten schadelijk zijn
(dit proefschrift).

2.

De herhaalde observatie dat verhoging van bedreigende fysieke activiteiten
leidt tot afname in pijn bij patiënten met CRPS-I vraagt om een grondige herziening van de huidige richtlijn (dit proefschrift).

3.

Niet de verscheidenheid van activiteiten, maar de herhaalde blootstelling aan
voor de pijnpatiënt relevante activiteiten is van belang voor de generalisatie
van extinctie (dit proefschrift).

4.

Dat de catastrofale interpretaties van pijn door patiënten met chronische nekpijn moeilijker weg te nemen zijn dan die van chronische lage rugpijn patiënten, maakt een langer behandeltraject noodzakelijk voor de eerste groep
(dit proefschrift).

5.

Luisteren is goed, doen is beter. Inzicht in de in stand houdende factoren van
pijn door verbale instructie leidt niet tot gedragsverandering, het zelf ondervinden (exposure) van deze factoren wel (dit proefschrift).

6.

De waarde van gerepliceerde single-case experimentele studies bij klinisch
onderzoek naar op maat gesneden behandelingen voor chronische pijn wordt
onderschat (dit proefschrift).

7.

Pijn valt niet te vermijden, maar lijden staat vrij.

8.

De farmaceutische industrie speelt in op het verlangen naar een pijnloos leven.

9.

De voornaamste oorzaak van pijnproblemen zijn de oplossingen hiervoor.

10. Als je spieren niet langer belast, leunen ze gerustgesteld achterover en wissen
ze de geleverde arbeid uit hun geheugen.
11. Zowel onderzoeker als vader ben je altijd en overal.

