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Stellingen
behorende bij hot proefschrift

Low back pain and traction

1. De mate van tractiekracht heeft geen invloed op hot herstel van a-speclflek«
lage rugklachten (drf proefccftn/ty

2. Pilot studies ten behoeve van effoctiviteitsstudies zijn alleen geschikt om na te
gaan of een onderzoek haalbaar is en met om een idee te krijgen over het effect
van de behandelmg (d/f feftft;

3. De wet van Lasagna (genoemd naar de statisticus Louis Lasagna) stelt dat bij
de start van een clinical trial het aantal geschikte patienten ruim wordt overschat
(ongeveer met een factor 10)
Onderzoekers kunnen in hun onderzoek wel rekenmg houden met de wet van
Lasagna (d/f

Uit oogpunt van efficientie zouden gegevens verzameld
onderzoek, voor meer doeleinden gebruikt moeten worden dtn htt
beantwoorden van de primaire vraagstelling alleen

5. Behandelingen die in het kader van een onderzoek gegeven worden, hebben
meer effect dan behandelingen bij de fysiotherapeut om de hoek.

6. Het niet op congressen uitgenodigd worden als de resultaten van een
onderzoek negatief zijn, is een vorm van publicatiebiat.

7. De uitspraak "dit doen we al jaren zo" zegt niets over de effectiviteit van een
behandeling.

8. Bij de opzet van een onderzoek moeten keuzes gemaakt worden.
Diegene, voor wie de uitkomst van het onderzoek ongunstig is, beoordeelt de
gemaakte keuzes als verkeerd Maar diegene, voor wie de uitkomst gunstig is,
zal de keuzes niet in twijfel trekken

9. Bij de keuze van een tijdschrift om de onderzoeksresultaten in te publiceren,
weegt de carriere van de onderzoeker zwaarder dan het bereiken van de
beoogde doelgroep.

10. Mensen die op fietsafstand (tot ± 6 km) van hun werk wonen en altijd met de
auto naar het werk gaan, zouden een boete voor milieu-verontreiniging moeten
krijgen

11. Dat mensen burten de universrteit vaak niet weten wat promoveren is, geeft aan
hoe relatief een doctorstrtel is.

Sandra Beurskens
Maastricht. 28 maart 1996


