
Propositions belonging to the thesis:

‘A JOURNEY FULL OF PAIN THROUGH THE GENERAL POPULATION’

1. Chronic pain is located between the ears. (this thesis)

2. The genetics of the heat pain threshold should preferably be investigated 
within individuals without chronic pain. (this thesis)

3. The heat pain threshold can be measured reliably in a limited group of 
elderly men when compared to elderly women. (this thesis)

4. Females with a dark skin with atopic eczema, a longer ring fi nger compared 
to the index fi nger and lower sex hormone levels have a higher sensitivity 
for pain. (this thesis)

5. By gait assessment, one can distinguish individuals with hip osteoarthritis 
from those having hip pain due to other causes. (this thesis)

6. Further harmonization of the defi nition and classifi cation of clinical and 
experimental pain phenotypes, will help to improve (genetic) pain research.

7. Pain experience and coping is different between men and women; Some-
thing that has worked in their best interest for a long time.

8. Although the results from epidemiological population research are some-
times merely hypothesis forming, it is precisely these hypotheses which can 
give direction to further clinical research.

9. It is a challenge to get research methods accepted which one is not ac-
customed to in the fi eld of research.

10. “All things appear and disappear because of the concurrence of causes and 
conditions. Nothing ever exists entirely alone; everything is in relation to 
everything else.”, Gautama Buddha.

11. “Even beneath a wonderful towering tree, in its roots lies a structure of 
struggle and perseverance”, Morihei Ueshiba, founder of Aikido.
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Stellingen behorende bij het proefschrift:

‘EEN REIS VOL MET PIJN DOOR DE ALGEMENE POPULATIE’

1. Chronische pijn zit tussen de oren. (dit proefschrift)

2. De genetica van de pijngrens voor hitte moet bij voorkeur onderzocht worden 
in individuen zonder chronische pijn. (dit proefschrift)

3. De pijngrens voor hitte is in een beperktere groep oudere mannen betrouwbaar 
te meten in vergelijking met oudere vrouwen. (dit proefschrift)

4. Vrouwen met een donkere huid, met atopisch eczeem, een langere ringvinger 
dan wijsvinger en een lage hoeveelheid geslachtshormoon, hebben een hogere 
pijngevoeligheid. (dit proefschrift)

5. Middels looppatroonanalyse kan men individuen met heupartrose onderschei-
den van individuen met heuppijn door een andere oorzaak. (dit proefschrift)

6. Verdere harmonisatie van de defi nitie en classifi cering van klinische en experi-
mentele pijn fenotypes, zal het (genetische) pijnonderzoek beter maken.

7. Pijnervaring en de omgang met pijn verschilt tussen mannen en vrouwen; Iets 
wat lange tijd in hun voordeel heeft gewerkt.

8. Hoewel de resultaten uit epidemiologisch populatie onderzoek soms slechts 
hypothesevormend van aard zijn, kunnen juist deze hypotheses klinisch vervolg-
onderzoek richting geven.

9. Het is een uitdaging om onderzoeksmethoden welke men niet gewend is bin-
nen het vakgebied, geaccepteerd te krijgen.

10. “Alles ontstaat en verdwijnt door een opeenvolging van oorzaken en omstan-
digheden. Niets bestaat volledig alleen; alles staat in relatie tot al het andere.”, 
Gautama Buddha

11. “Zelfs onder een prachtige torenhoge boom, tussen zijn wortels bevindt zich 
een structuur van strijd en doorzettingsvermogen.”, Morihei Ueshiba, grond-

legger van Aikido.
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