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Stellingenn behorende bij het proefschrift 
'Painn from zero to ten: effects of a Pain Monitoring Program for nurses' 

Marliess de Rond 

1.. Verpleegkundigen zijn niet goed op de hoogte van de pijn van patiënten. 

2.. Verpleegkundigen en artsen hebben dezelfde kennistekorten over pijnbestrijding. 

3.. Vooral patiënten met matige pijnklachten worden in het ziekenhuis onderbehandeld 
voorr hun pijn. 

4.. Slechts 70% van de patiënten met pijn krijgt door de arts pijnstillers voorgeschreven, 
daarvann krijgt slechts driekwart deze pijnmedicatie verstrekt door de 
verpleegkundigen. . 

5.. Of een patiënt adequaat wordt behandeld, kan het beste worden vastgesteld door de 
patiëntt zelfde pijndrempel middels een cijfer te laten bepalen en niet door de 
pijndrempell  op 5 vast te stellen zoals door de American Pain Society wordt 
aanbevolen. . 

6.. Pijnregistratie hoort een integraal onderdeel te zijn van de dagelijkse verpleegkundige 
zorg. . 

7.. Er zijn veel paralellen tussen verpleegkundigen en huisartsen: beide beroepsgroepen 
zijnn 'doemensen' die klagen over een slecht imago en een te lage waardering. 

8.. Doordat terminale patiënten nogal eens morfine associëren met euthanasie weigeren 
zijj  ten onrechte pijnbestrijding waardoor zij meer pijn hebben dan nodig is. 

9.. Aangezien verloskundigen geen opioide pijnstillers mogen voorschrijven wordt bij 
thuisbevallingenn onnodig veel pijn geleden. 

10.. Chemotherapie gaat soms gepaard met cognitieve stoornissen die na langere tijd nog 
aanwezigg zijn. 

11.. Het Pieterpad wordt vooral bewandeld door intellectuelen. 

12.. Tomatenketchup is gezonder dan tomaten. 

13.. Avondmensen zijn aanzienlijk intelligenter dan ochtendmensen. 




