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Stellingen behorende bij het proefschrift

Radiculopathy and radiating low back pain in general practice

Antje Spijker-Huiges

1. De prevalentie- en incidentiecijfers van het lumbosacraal radiculair syndroom 
in Nederland zijn feitelijk onbekend. (dit proefschrift)

2. Uitstralende lage rugpijn mét radiculopathie lijkt gepaard te gaan met meer 
zorgconsumptie dan uitstralende lage rugpijn zónder radiculopathie. (dit 
proefschrift)

3. Epidurale corticosteroïdinjecties geven in de eerstelijnspopulatie weinig 
méér pijnverlichting dan de gebruikelijke behandeling bij acuut lumbosacraal 
radiculair syndroom. (dit proefschrift)

4. Productieverlies door ziekteverzuim vormt het grootste deel van de 
maatschappelijke kosten van het lumbosacraal radiculair syndroom. (dit 
proefschrift)

5. Toevoegen van epidurale corticosteroïdinjecties aan de gebruikelijke 
behandeling verlaagt de ziektekosten van het lumbosacraal radiculair syndroom. 
(dit proefschrift)

6. De SF-6D is bij patiënten met acuut lumbosacraal radiculair syndroom niet 
responsief genoeg om een klinisch relevant verschil in gezondheidstoestand te 
detecteren. (dit proefschrift)

7. De huisarts moet zich, bij streven naar kwaliteitsverbetering van de zorg aan 
pijnpatiënten, richten op continuïteit en samenwerking. (Nivel 2013; ‘Ervaringen 
met pijnbehandeling […] van chronische pijnpatiënten’)

8. Bij het voorschrijven van protonpompremmers aan patiënten met functionele 
dyspepsie geldt ‘bezint eer ge begint’. (A. Spijker-Huiges, Eur J Gen Pract. 
2006;12:10-4).

9. Het achterwege laten van speculumonderzoek bij vrouwen met herkende 
klachten van candidavaginitis is niet nalatig maar patiëntvriendelijk. (A. 
Spijker-Huiges in Opzij, 2007, ingezonden)

10. Een synchroon circadiaan ritme is ‘op één kussen’ van groter belang dan een 
gelijk geloof.
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