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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Patients with hip osteoarthritis 
Body wei9ht and iife style before and after arthroplasty 

1. Het is aan te bevelen de tijd tussen de diagnose heup artrose en het plaatsen van 
de prothese te benutten voor actieve, conservatieve behandeling. 
( dit proefschrift) 

2. De diagnose heup artrose leidt in de huisartsenpraktijk meestal in eerste 
instantie tot een expectatief beleid. (dit proefschrift) 

3. In de praktijk wordt na het stellen van de diagnose heup artrose door de 
huisarts de interventie "bewegen en afvallen" niet voorgeschreven. 
( dit proefschrift) 

4. Bewegen in combinatie met afvallen lijkt de functie te verbeteren en de pijn te 
verminderen bij patienten met heup artrose. 
( dit proefschrift) 

5. Het weigeren van een heup prothese, bij een patient met heup artrose, alleen 
op basis van het lichaamsgewicht lijkt niet gerechtvaardigd. 
( dit proefschrift) 

6. Bij het behandelen van heup artrose is het aanstellen van een leefstijlcoach aan 
te bevelen, zowel voor als na het plaatsen van een heup prothese. 
( dit proefschrift) 

7. Het stimuleren van een lichamelijk actieve leefstijl zou een onderdeel moeten 
zijn van het revalidatie traject na het plaatsen van een heup prothese. 
( dit proefschrift) 

8. Ik houd van kritiek, maar ik moet het er wel mee eens zijn. (Mark Twain) 

9. Dietiek uit het basispakket van de zorgverzekering halen is vragen om meer 
gezondheid gerelateerde problemen. 

10. Het verzinnen van wetenschappelijke resultaten is een gevolg van de 
toenemende prestatiedruk die de maatschappij wetenschappers oplegt. 

11. Alleen eten houdt de mens niet gezond; hij moet ook bewegen. (Hippocrates) 

N. Paans, april 2012 


