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1. De gevolgen voor het fysiek functioneren zijn ernstiger voor personen met 

traumagerelateerde nekpijn dan voor personen met niet-traumagerelateerde 

nekpijn (dit proefschrift). 

2. Verminderde cervicale mobiliteit is een van de belangrijkste fysieke 

functiestoornissen die geassocieerd zijn met beperkingen in het functioneren van 

personen met nekpijn (dit proefschrift). 

3. Traumagerelateerde nekpijn is een complexere aandoening dan niet-

traumagerelateerde nekpijn (dit proefschrift).  

4. De veelgebruikte en algemeen aanbevolen vragenlijst voor beperkingen in 

dagelijkse activiteiten, de Neck Disability Index, meet niet de specifieke 

problemen van individuele personen met nekpijn, vooral niet bij personen met 

traumagerelateerde nekpijn (dit proefschrift). 

5. Veel van het huidige onderzoek naar de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van 

meetinstrumenten geeft een overschatting van de resultaten omdat de timing van 

de metingen niet overeenkomt met de praktijksituatie.   

6. De inhoudsvaliditeit is een onderschatte eigenschap van vragenlijsten en 

belangrijker dan de constructvaliditeit. 

7. Gezien de toename van complexe musculoskeletale gezondheidsproblemen, is 

het masterniveau essentieel voor de beroepsgroep van fysiotherapeuten. 

8. Fysiotherapeuten, onderzoekers en richtlijnontwikkelaars dienen onderscheid te 

maken tussen personen met traumagerelateerde nekpijn en niet-

traumagerelateerde nekpijn (dit proefschrift). 

9. De kwaliteit van de afgestudeerde manueeltherapeut is meer het resultaat van 

intrinsieke eigenschappen (intellect, talent, motivatie, karakter) dan van 

doorontwikkelde lesmethodes, eindeloos gedefinieerde competenties en 

gedetailleerde onderwijsdoelen (vrij naar Marcel Levi). 

10. De helft van het aantal patiënten in de praktijk heeft een betere prognose dan 

gemiddeld, de andere helft een slechtere. 


