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Stellingen 

behorend bij het proefschrift 

Fibromyalgia: 
towards an integration of 

somatic and psychological aspects 

van 

A.A. Knipping 

Groningen, I november 1995. 



1. Het grootste gevaar bij fibromyalgie is dat het een "way of life" wordt 
voor de patient. 

2. Fibromyalgie dient primair als een ernstig chronisch pijnsyndroom te 
worden opgevat. 

3. Een monodisciplinaire behandeling van fibromyalgie is, gegeven de 
complexiteit van het syndroom, tot mislukken gedoemd. 

4. Het ontkennen van fibromyalgie als syndroom door sommige medici 
kan vanuit de psychologische optiek als een vorm van afweer worden 
beschouwd. 

5. Een psycholoog met inadequate coping-strategie en is niet per definitie 
een slechte hulpverlener, er zijn immers ook geen wegwijzer-borden 
die zelf naar Amsterdam gaan. 

6. De constatering dat er psychologische factoren meespelen in het 
ontstaan of voortduren van een klacht wordt door veel patienten als 
een beschuldiging ervaren. 

7. De activiteiten van psychologen werkzaam in ziekenhuizen in het 
kader van patientenzorg vallen eerder onder de somatische dan de 
geestelijke gezondheidszorg. 

8. In correspondentie dient te term "er zijn geen objectiveerbare 
klachten" gelezen te worden als: "ik weet ook niet wat er aan de hand 
is". 

9. Bij de behandeling van patienten met chronische pijnklachten heeft 
een interdisciplinaire aanpak een meerwaarde boven de 
multidisciplinaire benadering. 

10. Voor elk type patient dient het verhogen van de zelfredzaamheid een 
wezenlijk bestanddeel uit te maken van de behandelingsstrategie. 

11. Bij patienten met objectiveerbare somatische klachten blijven de 
psychologische aspecten vaak onderbelicht. 

12. Het tempo waarin veroudering plaatsvindt van computers en software 
leidt tot neurotisch uitstelgedrag bij de aankoop ervan. 

13. De recentelijke uitholling van het militaire apparaat wordt al eeuwen 
voorspeld door de term "leger". 


