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Stellingen behorende bij het proefschrift:

STRATEGIES FOR CHRONIC INGUINAL PAIN

1. Mat-gerelateerde liespijn is een aparte entiteit; bij juiste indicatiestelling kan deze pijn
veelal goed behandeld kan worden door verwijdering van de mat (dit proefschrift)
2. Sensibiliteitsstoornissen en een ‘vreemd-lichaam-gevoel’ komen relatief vaak voor na
open liesbreukherstel met een mat en kunnen in de loop van de tijd zelfs toenemen
(dit proefschrift)
3. Type anesthesie is mogelijk van invloed op de kans op lange termijn pijnbeleving
na liespijnoperaties (dit proefschrift)
4. De mate van recall bias is afhankelijk van de a priori succeskans van een behandeling
(dit proefschrift)
5. De invloed van chronische pijn op kwaliteit van leven en sociale omgeving van
betrokkene is veelal indringender dan het hebben van een oncologische aandoening
(R. Roumen, chirurg-oncoloog)
6. Wetenschap bedrijven is het creëren van een probleem waarvoor je zelf denkt
een oplossing te hebben (M. Scheltinga, vaatchirurg)
7. Adequate pijnbehandeling is essentieel omdat pijn an sich een negatieve invloed heeft
op copingssysteem en genezingsproces (S. Liu, anesthesioloog)
8. Een effectief behandelingstraject voor patiënten met liespijn wordt onnodig vertraagd
door beperkte kennis bij en late verwijzing door eerste- en tweedelijns artsen naar
liespijnspecialisten (valorisatie proefschrift)
9. Don’t wish for it, work for it
10. Het indienen van manuscripten bij tijdschriften vereist volstrekt onnodige en
tijdrovende steeds wisselende aanpassingen hetgeen ten koste gaat van de tijd
voor wetenschapsbedrijving

Willem Zwaans, 17 november 2017

