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Stellingen behorende bij het proefschrift

Evaluation of evidence-based
clinical guidelines in physical therapy:
Ankle sprain as case example
1. Oefentherapie is effectief voor de preventie van recidief enkelletsel, zowel na
acuut enkelletsel als bij patiënten met functionele instabiliteit.
(dit proefschrift)
2. Gecombineerde interventies gebaseerd op educatieve strategieën om
richtlijnen voor lage rugpijn en whiplash te implementeren, zijn effectief voor
het verbeteren van onderdelen van de fysiotherapeutische zorg.
(dit proefschrift)
3. In aanvulling op de klinische beoordeling kan de Ankle Function Score
(Functiescore) gebruikt worden als prognostisch instrument voor het herstel
na enkelletsel. (dit proefschrift)
4. De Ottawa Ankle Rules zijn niet zomaar generaliseerbaar voor toepassing in de
eerstelijns praktijk om fracturen van de enkel uit te sluiten. (dit proefschrift)
5. De herziening van de richtlijn Enkelletsel resulteerde in een succesvolle
integratie van de richtlijnen Acuut enkelletsel en Chronisch enkelletsel.
6. Het overslaan van een goede diagnostische analyse voorafgaand aan de
implementatie van richtlijnen is een hardnekkig verschijnsel.
7. Een nevenverschijnsel van verfijning van onderzoeksmethoden, is dat
richtlijnontwikkeling alleen maar complexer wordt in plaats van eenvoudiger.
8. In de zorg voor chronisch zieken dient de fysiotherapeut veel meer aandacht
te besteden aan zelfmanagement van de patiënt.
9. Alle inspanningen ten spijt wordt disease management van chronisch zieken
nog steeds gedomineerd door domeinstrijd tussen zorgverleners. Het is hoog
tijd om de patiënt echt centraal te stellen.
10. Richtlijnen voor enkelletsels dienen zich ook te richten op vrouwen van rond
de veertig die met een glas wijn teveel op de laatste trede van de trap missen
of van de fiets vallen.
11. Promotieonderzoek doen is in bepaalde zin vergelijkbaar met een TransAlp op
de fiets: stug doortrappen.
Philip J van der Wees, mei 2009

