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Stellingen behorende bij het proefschrift

Back on Track
Chronic low back pain rehabilitation in primary care

Reni van Erp

Maastricht, 22 december 2017

1. Een eerstelijns biopsychosociale fysiotherapeutische interventie is effectiever dan het geven 

van educatie bij patiënten met chronische lage rugpijn. (dit proefschrift)

2. Bij patiënten met chronische lage rugpijn en psychosociale factoren van lage complexiteit 

is een eerstelijns biopsychosociale interventie niet effectiever dan een reguliere eerstelijns 

fysiotherapeutische interventie. (dit proefschrift)

3. De behandeling voor patiënten met chronische lage rugpijn en psychosociale factoren van 

matige complexiteit welke normaliter in de tweede lijn wordt aangeboden, is ook uitvoerbaar 

en lijkt zinvol in de anderhalve lijn. (dit proefschrift)

4. Er bestaat weinig consensus tussen wervelkolomchirurgen in Nederland en Zweden over het 

pre- en postoperatieve revalidatie beleid bij patiënten met chronische lage rugpijn die een 

lumbale fusieoperatie ondergaan. (dit proefschrift)

5. Het ontwikkelen van een biopsychosociale visie is een verrijking voor iedere fysiotherapeut.

6. We should treat people, not spines (Waddell 2004).

7. De uitdaging van een RCT is de balans te vinden tussen het standaardiseren van procedures 

en het creëren van een zo goed mogelijk reflectie van de werkelijkheid.

8. In het belang van de patiënt met pijn is het noodzakelijk om goed afgestemde communicatie 

en samenwerking van zorgprofessionals te hebben op basis van een gezamenlijke biopsycho-

sociale visie.

9. Het is mogelijk fysiotherapeuten te scholen in het toepassen van een biopsychosociaal model 

in de dagelijkse praktijk.

10. If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you.


