
Stellingen behorende bij het proefschrift 

Pain unheard? 

Postoperative pain assessment in neonates and infants 



Stellingen 

It is difficult to accept that an observer, no matter how experienced, could ever 
measure another person's pain. (EC Huskisson, 1974; Lancet;2: 1127-1131. 

2 It seems unnecessary to develop new pain instruments unless new indicators for pain 
are added. (This thesis) 

3 The steady flow of new pain instruments reflects the dissatisfaction with the available 
ones. (This thesis) 

4 Children may lie still in bed not because they are comfortable but because they hurt too 
much to move or they are afraid to move. (CB Berde, 1989; Pediatric Clinics of North 
America; 36:921-940) 

5 'Time cures all things' does not seem to apply to rats who have been tortured at 
neonatal age. 

6 "Less is more" : In any given investigation that isn't explicitly exploratory, we should 
be studying few independent variables and even fewer dependent variables. (J Cohen, 
1990; American Psychologist; 45: 1304-1312) 

7 "Simple is better": We sometimes learn more from what we see than from what we 
compute. (J Cohen, 1990; American Psychologist; 45:1304-1312) 

8 The proposition' Statistical significance does not necessarily mean clinical relevance' 
could not be emphasised often enough. 

9 Children also need quantity next to 'quality time', if only to have enough time to 
quarrel with their parents in peace. 

10 The endless chatter between male sports correspondents and soccer coaches, would 
never have been accepted or given such attention when they had been women. 
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Stellingen 

Het is moeilijk te accepteren dat een waamemer, maakt niet uit hoe ervaren, ooit de 
pijn van iemand anders zou kunnen meten. (EC Huskisson, 1974; Lancet;2:1127-
1131) 

2 Het lijkt nutteloos om nieuwe pijninstrumenten te ontwikkelen tenzij nieuwe 
pijnindicatoren toegevoegd worden. (Dit proefschrifi) 

3 De gestage stroom van nieuwe pijninstrumenten weerspiegelt de onvrede met de 
beschikbare instrumenten. (Dit proefschrifi) 

4 Kinderen kunnen stil in bed liggen en niet omdat ze comfortabel zijn, maar omdat ze 
tevee! pijn hebben of bang zijn om te bewegen. (CB Berde, 1989; Pediatric Clinics of 
North America; 36:921-940) 

5 'Tijd heel! alle wonden' lijkt vooralsnog niet op te gaan voor ratten die op neonatale 
leeftijd zijn gepijnigd. 

6 'Minder is meer': In elk onderzoek dat niet expliciet exploratiefis, zouden we weinig 
voorspellende en nog minder uitkomstvariabelen moeten bestuderen. (J Cohen, 1990; 
American Psychologist; 45: 1304-1312) 

7 'Eenvoud is het ware': We leren soms meer van wat we zien dan van wat we 
berekenen. (J Cohen, 1990; American Psychologist; 45: 1304-1312) 

8 De stelling' Statistische significantie beteken! niet perse klinische relevantie' kan niet 
vaak genoeg herhaald worden. 

9 Kinderen hebben ook behoeft aan kwantiteit naast de zgn. 'kwaliteitsuurtjes', al was 
het maar om genoeg tijd te hebben om ongestoord ruzie te maken met hun ouders. 

10 Het tomeloze geneuzel tussen mannelijke sportjournalisten en voetbaltrainers zou van 
vrouwen nooit geaccepteerd worden en zoveel aandacht krijgen. 
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