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STELLINGEN
1. Ondanks een hogc mate van «rvaren beperkingen in het dagelijks leven, is
het niveau van lichamelijke acr*"«"'" h « dagelijks leven bij patienten met
chronische läge rugklachten H« standaard verlaagd ten opzichte van het
activiteitenniveau van gezonde*-

2. Het ervaren bepcrkingenniveai van patienten met läge rugklachten vertoont
een betere samenhang met <« mate van verlies aan activiteiten in het
dagelijks leven na het or**"»" van pijn, dan met het actucle
activiteitenniveau.

3.

Bij het interpreteren van de uitslag van een spierkrachtmeting uitgevoerd
door patienten met chronische läge rugklachten, moet rekening gehouden
worden met submaximaal presteren. Pijnintensiteit en de mate van ervaren
psychische stress speien hierbij een belangrijke rol.

4.

Het als onderzoeker verplicht verstrekken van informatie over de geldende
letselschaderegeling tijdens onderzoek, aan potentiele deelnemers aan een
onderzoek gericht op angst voor let sei, is een probleem voor de validiteit van
het onderzoek.

5. Door verdere specialisatie in het medisch wetenschappelijk onderzoek
verschuift het accent in toenemende mate naar "evidence based" ten nadele
van "medicine". Dit komt de toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten in
de praktijk niet ten goede.
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6. All truth, in the long run, is only common sense clarified
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7. Wie de schoen past, krijgt geen nieuwe.
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8. Het advies om nooit naast je schoenen te gaan lopen is gericht aan alien; die
geldt echter in het bijzonder voor patienten met een diabetische
neuropathic.

9. Een AGIKO is gedurende vele jaren bijna afgestudeerd.
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10. Hardlopers zijn geen doodlopers.
utr win:

-at»/.
11. De laatste Stelling lean in de regel worden overgeslagen.

