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De gemodificeerde PainDETECT vragenlijst is geschikt om
patiënten met knie- of heupartrose te screenen op zenuwpijnachtige
klachten (dit proefschrift).
Het item pijn patroon van de gemodificeerde painDETECT
vragenlijst is geen goede reflectie van zenuwpijnachtige klachten in
patiënten met heup- of knieartrose (dit proefschrift).
Behandeling met duloxetine beïnvloedt de mate van pijn bij
knieartrose, maar heeft geen blijvend effect na een totale
knievervanging (dit proefschrift en het proefschrift van Tim
Blikman).
Er is mogelijk geen causaal verband tussen de mate van sensitisatie
voorafgaande aan, en chronische restpijn na de heup- of
knievervanging (dit proefschrift in lijn met de theorie van Neogi et
al 2018).
Sensitisatie is geen eigenschap die wel of niet aanwezig is; de mate
van sensitisatie is een continuüm (Luch et al 2018).
De pijnschaal van de Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)
-vragenlijst is niet in staat om kleine individuele veranderingen te
meten, maar kan wel relevante verandering meten op individueel
niveau na een totale knievervanging (dit proefschrift).
Wat voor patiënten een relevante verandering op de pijnschaal van
de KOOS en HOOS verandert behoorlijk na een heup- of
knievervanging (dit proefschrift).
Een ‘objectief meetinstrument voor het meten van pijn’ is een
contradictio in terminis.
Binnen klinimetrisch onderzoek worden vaak dezelfde aspecten,
zoals test-hertest betrouwbaarheid, beoordeeld. Er zou daarnaast ook
meer aandacht moeten zijn voor andere aspecten, zoals responsiviteit
en interpreteerbaarheid. Not everything that counts can be counted,
and not everything that can be counted counts (William Bruce
Cameron, Amerikaans socioloog, 1963).
When pain is over, the remembrance of it often becomes a pleasure
(uit Persuasion, Jane Austin).
Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men
seit (Fryske siswize). Men moet niet alles zeggen wat men weet,
maar wel alles weten wat men zegt (Fries gezegde).
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