
 

 

 University of Groningen

Beyond the joint
Rienstra, Wietske

DOI:
10.33612/diss.166905204

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2021

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Rienstra, W. (2021). Beyond the joint: Measurement and treatment of sensitisation in patients undergoing
total knee of hip arthroplasty. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen.
https://doi.org/10.33612/diss.166905204

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://doi.org/10.33612/diss.166905204
https://research.rug.nl/en/publications/c0c35386-10a2-4f85-8d98-4945da34e42a
https://doi.org/10.33612/diss.166905204


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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