Evaluation of health care innovations in fibromyalgia
Citation for published version (APA):
Kroese, M. E. A. L. (2012). Evaluation of health care innovations in fibromyalgia. Datawyse / Universitaire
Pers Maastricht. https://doi.org/10.26481/dis.20121101mk

Document status and date:
Published: 01/01/2012
DOI:
10.26481/dis.20121101mk
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 19 Jan. 2022

Stellingen
behorend bij het proefschrift

Evaluation of Health Care Innovations in Fibromyalgia
Mariëlle Kroese
Maastricht, 1 november 2012

1.

Het inschakelen van een verpleegkundig reumaconsulent heeft een
gunstige invloed op het diagnostisch proces bij patiënten doorverwezen in
verband met verdenking op fibromyalgie. (dit proefschrift)

2.

De kwaliteit van leven van fibromyalgie patiënten is lager dan die van
patiënten met andere chronische aandoeningen. (dit proefschrift)

3.

Een multidisciplinaire interventie met nazorgbijeenkomsten voor fibromyalgie leidt tot een aanhoudende verbetering van functionele status en
kwaliteit van leven. (dit proefschrift)

4.

Een ‘pragmatische trial’ met een Zelen-design vereist een grote steekproef
om een betrouwbare uitspraak over de effectiviteit te kunnen doen. (dit
proefschrift)

5.

De mens is als een snelbinder. Door overbelasting raakt de rek eruit en
kunnen klachten van fibromyalgie ontstaan.

6.

De nieuwe diagnostische criteria voor fibromyalgie (ACR 2010) zijn een
verbetering, omdat ze naast pijn ook andere symptomen in ogenschouw
nemen en een uitspraak doen over de ernst van de aandoening.

7.

Wie in zijn streven naar doelmatigheid het doel niet voor ogen heeft,
houdt matigheid over. (Johan Polder)

8.

Samenwerken kost geld; niet samenwerken heeft een veel hogere prijs.

9.

Pain is inevitable, but misery is optional. (Barbara Johnson)

10. Success is going from failure to failure without losing enthusiasm. (Winston
Churchill)
11. Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij ze ziet,
maar omdat hij ze voelt. (Phil Bosmans)

