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Stellingen behorende bij het proefschrift

Lumbar Extensor Training in Low Back Pain Management

door Pieter Helmhout, Maastricht, 17 december 2009

1.  Progressieve, hoogintensieve geïsoleerde training van de lumbale extensoren is niet effectiever in de behandeling van  

 chronische aspecifieke lagerugklachten dan niet-progressieve, laagintensieve training. (dit proefschrift)

2.  In de behandeling van niet-acute aspecifieke lagerugklachten laat geïsoleerde training van de lumbale extensoren verge- 

 lijkbare resultaten zien als reguliere fysiotherapie dat voornamelijk bestaat uit algemene oefentherapie. (dit proefschrift)

3.  De mate van functionele beperkingen en bewegingsangst als gevolg van niet-acute aspecifieke lagerugklachten hebben  

 voorspellende waarde in het beloop van de klachten op korte en middellange termijn. (dit proefschrift)

4.  Een op een trainingstoestel voor de lage rug uitgevoerde set van herhalingen tot falen op een vaststaand percentage  

 van de maximale isometrische rugspierkracht heeft voorspellende waarde voor de krachtstoename van een gezond   

 individu in een trainingsprogramma van de lumbale extensoren. (dit proefschrift)

5.  Gerandomiseerd onderzoek en observationeel onderzoek verdienen een gelijke positie in de hiërarchie van wetenschap- 

 pelijke bewijsvoering binnen de evidence-based medicine.

6.  Het tillen van een munitiekist in missiegebied is voor een militair belastender dan het op eenzelfde manier tillen van   

 dezelfde kist in de initiële opleiding.

7.  De meest effectieve preventiemaatregel om uitval door klachten van het houdings- en bewegingsapparaat in militaire  

 opleidingen te voorkómen, is het aanbieden van een ‘militair ervaringsmoment’ in de periode vóór het keurings- en   

 selectieproces.

8.  Er moet een einde komen aan de cadeaucultuur en een plafond worden gesteld aan de hoeveelheid promotiemateriaal  

 bij de lancering van een nieuw geneesmiddel.

9.  Er bestaat een omgekeerde relatie tussen de mate waarin de golfsport beoefend wordt door hoger militair kader en hun  

 oriënteringsvaardigheid in heuvelachtig terrein.

10.  Trainers die geprezen worden om hun ‘gouden wissels’, missen de vaardigheid om de beste ploeg in het veld te 

 brengen.

11.  Het berust op louter toeval dat de termen ‘overheid’ en ‘overhead’ in het Haagse dialect niet te onderscheiden zijn.
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