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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

ADVERSE EVENTS FOLLOWING CERVICAL MANUAL  
PHYSICAL THERAPY TECHNIQUES

1. Manuele therapietechnieken van de hoge nek (C0-C3) zouden niet anders 
beschouwd moeten worden dan behandeltechnieken midden of laag in de 
nek (C3-T1). (dit proefschrift - H2)

2. Calamiteiten na manueel therapeutische technieken kunnen pas goed 
gemeld worden als er duidelijk is wat een calamiteit is. (dit proefschrift - H3)

3. Het gebrek aan meldingen van calamiteiten door de manueel therapeuten 
en chiropractors draagt bij aan het kennishiaat over de causaliteit ervan.  

4. Manueel therapeuten en chiropractors zouden gezamenlijk 
verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van registratie van 
complicaties, in plaats van elkaar te bevechten. (dit proefschrift - H4B)

5. Het is niet mogelijk om vooraf te voorspellen welke patiënt een verhoogd 
risico loopt op een cervicale dissectie als gevolg van een cervicale 
manipulatie. (dit proefschrift - H5)

6. Aangezien positieveranderingen van de nek de hemodynamica niet 
beïnvloeden, kan een manipulatie van de nek ook geen dissectie in een 
gezonde arterie uitlokken. (dit proefschrift - H6)

7. Manipulaties van de nek zijn net zo (on)veilig als andere manueel 
therapeutische behandeltechnieken. (dit proefschrift - H7)

8. De discussie over calamiteiten en cervicale manipulaties laat zich meer 
leiden door ‘gevoel’ dan door harde cijfers.

9. Er is niks mis met vallen en opstaan, zolang je maar niet vergeet op te staan 
en door te gaan. (Dit promotietraject)

10. You can’t afford to believe in your side. (Live – The beauty of grey)
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