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Stellingen behorende bij het proefschrift:

The role of mood, habitual goals and primed goals in painful
and non-painful task persistence
1.

Omdat zowel vermijdingsgedrrag, persistentiegedrag als pacinggedrag gerelateerd zijn
aan meer beperking bij patiënten met chronische pijn, is tijdens de behandeling aandacht
noodzakelijk voor het hele spectrum van acitiviteitpatronen, en niet alleen voor één van
de activiteitspatronen op zich. (dit proefschrift)

2.

Een individu met chronische pijn die het belangrijker vindt om een goede prestatie
te leveren dan om pijn te vermijden zal meer tijd spenderen aan de prestatietaak,
onafhankelijk van het niveau van pijn catastroferen of vrees voor pijn. (dit proefschrift)

3.

Personen in een positieve stemming gaan langer door met een pijnlijke taak ook al
catastroferen ze over pijn en is de context waarin de taak wordt uitgevoerd bedreigend.
(dit proefschrift)

4.

In tegenstelling tot eerdere claims, kan het Mood-as-Input model niet beschouwd worden
als een uitbreiding van het Vrees-Vermijdingsmodel. (dit proefschrift)

5.

“The absence of evidence is not the evidence of absence” (Carl Sagan)

6.

De tendens om in de wetenschap voornamelijk positieve resultaten te publiceren heeft
een vertragende werking op de kennisaccumulatie omdat zo nodeloos tijd verspild wordt
aan vruchteloze ideeën, en de kans ontnomen wordt te leren uit eerdere ‘mislukkingen’.

7.

Wetenschappelijke tijdschriften die bij het publiceren van artikelen belang hechten aan
de degelijkheid van de methodologie en niet aan de significantie van de resultaten,
helpen de wetenschap vooruit.

8.

Het schrijven van een proefschrift over het Mood-as-Input model ter verklaring van
taakpersistentie in het domein van pijn is op zich een vorm van pijnlijke taakpersistentie.

9.

De tragiek van de hoog-catastroferende PhD student bestaat erin dat het verslechteren
van de stemming samenhangt met een snellere afronding van het promotietraject.

10. Wittgensteins stelling “waarover men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen” is
geen goede leiddraad voor het verdedigen van een proefschrift over het Mood-as-Input
model.

