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Stellingen behorend bij het proefschrift

FRACTURE LIAISON SERVICE:  
Optimizing care from a nurse practitioner’s perspective

1. Ondanks de multidisciplinaire richtlijn osteoporose en fractuurpreventie worden de 
meeste patiënten ouder dan 50 jaar met een recente fractuur in NL onvoldoende
geïnformeerd over de noodzaak van secundaire fractuurpreventie. (dit proefschrift)

2. Onze uitnodigingsstrategie voor FLS bezoek, gebaseerd op ziekenhuisregistratie
gegevens bleek suboptimaal, zonder dat we dit in de gaten hadden. Dit is een
belangrijk signaal voor andere FLS poliklinieken. (dit proefschrift)

3. Door middel van screening met een ultrageluid meting van de tibia bij 50-70 jarige
vrouwen met een recente fractuur kan 1 op de 5 anders als standaard uitgevoerd
DXA/VFA onderzoek uitgespaard worden. (dit proefschrift)

4. Het blijkt mogelijk om patiënten die niet op een uitnodiging voor de FLS reageren
d.m.v. één telefonisch overleg actief te benaderen over secundaire fractuurpreventie. 
(dit proefschrift)

5. Verpleegkundige regie is onmisbaar om in een FLS setting optimale secundaire
fractuurpreventie te kunnen realiseren.

6. De overtuigde visie van een ziekenhuisdirectie op nut en noodzaak van secundaire
preventie is van essentieel belang voor de implementatie van een duurzaam
opererende FLS.

7. Indien fractuurreductie door tussenkomst van een FLS gerealiseerd wordt moet
dat beloond worden met uitbreiding van verpleegkundige formatie om daarmee
nog meer fracturen te voorkomen.

8. Het thuisbezoeken van oudere hoog-risico fractuurpatiënten past vanuit de Value-
Based Health Care gedachte naadloos in het samenwerken van verpleegkundig
specialisten en artsen werkzaam in de tweede en eerste lijn.

9. Een patiënt met een gedisloceerde distale radiusfractuur verdient een deskundige
repositie gecompleteerd met een professionele gipsapplicatie om secundaire
dislocatie te voorkomen.

10. Pain is temporary, quitting lasts forever. (Lance Armstrong)

11. I like to listen. I have learned a great deal from listening carefully. Most people never
listen. (Ernest Hemingway)
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