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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
CANCER PAIN & HOW TO RELIEVE IT
Effects of a Pain Education Program in cancer patients with chronic pain
Rianne de Wit
19 juni 1999
Het gebruik van pijnmedicatie bij kankerpatienten kan als volgt worden gekarakteriseerd:
de arts schrijft te weinig voor, de verpleegkundige verstrekt te weinig en de patient slikt te
weinig.
Deskundigheidsbevordering van patienten op het gebied van pijn en pijnbestrijding komt
de kwaliteit van de pijnbestrijding ten goede.
De kwaliteit van de pijnbestrijding wordt meer bepaald door de keuze van het meetinstrument dan door de aard van de pijnbestrijding zelf.
Het systematisch registreren van pijnintensiteit, zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie, is mogelijk en noodzakelijk teneinde pijn op adequate wijze te bestrijden.
Zolang (wijk)verpleegkundigen geen aandacht besteden aan het bevorderen van medicatietrouw bij de bestrijding van pijn bij kanker wordt adequate pijnbestrijding niet bereikt.
De kwaliteit van de pijnbestrijding verbetert wanneer niet alleen artsen worden ingezet
voor deskundigheidsbevordering van verpleegkundigen, maar verpleegkundigen ook worden ingezet voor deskundigheidsbevordering van artsen.
In het Signaleringsrapport Kanker 1999 staat: "...door effectievere pijnstillers is de pijnbestrijding sterk verbeterd" (Signaleringscommissie Kanker van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF, p. 43). De commissie heeft zieh hierbij laten verleiden tot een uitspraak die niet
gestaafd wordt door empirisch onderzoek.
Zolang het schrijven van een proefschrift on(der)betaald, of buiten werktijd plaatsvindt,
zegt het voltooien ervan meer over het (financiele) uithoudingsvermogen van de promovendus dan over zijn of haar wetenschappelijke kwaliteiten.
Lezers van een krant zijn overtuigd van de juistheid van alle informatie behalve op hun eigen terrein.
Archeologie is de enige wetenschap waarbij onderzoek niet alleen tot nieuwe inzichten kan
leiden maar tevens tot vernietiging van het onderzochte materiaal.
In tegenstelling tot hetgeen de naam doet vermoeden, dient house muziek bij voorkeur niet
in huis beluisterd te worden.
Hardlopen is een effectieve vorm van onthaasten.

