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1. De Nederlandstalige ACL-RSI  en I-PRRS vragenlijsten zijn valide en betrouwbare methoden om bij 

Nederlandstalige sporters  de psychologische gereedheid tot en het vertrouwen ten aanzien van 

sporthervatting te meten (dit proefschrift). 

 

2. Zowel de ACL-RSI als de I-PRRS zijn op groepsniveau geschikt om klinisch belangrijke veranderingen ten 

aanzien van de psychologische gereedheid tot en het vertrouwen ten aanzien van sporthervatting te 

meten (dit proefschrift). 

 

3. Elke patiënt met een tendinopathie van de onderste extremiteit of een Achillespeesruptuur dient 

gescreend te worden op zijn/haar psychische gesteldheid (dit proefschrift). 

 

4. Motivatie is belangrijk om sportieve activiteiten te kunnen hervatten na Achillespeesruptuur (dit 

proefschrift). 

 

5. (Sport)artsen en fysiotherapeuten dienen de SCEBS (of vergelijkbare) richtlijnen voor biopsychosociale 

anamnese te implementeren bij chronische sportblessures (dit proefschrift). 

 

6. Onderzoekers van peesblessures hebben de psychische gesteldheid van de patiënt langere tijd genegeerd. 

 

7. Fysiotherapeuten zijn ideaal gepositioneerd in de gezondheidszorg om naast fysieke ook psychologische 

factoren te monitoren tijdens revalidatie van sportletsels. 

 

8. Vrijheid van de patiënt in het kiezen van een eigen fysiotherapeut leidt niet per definitie tot de beste 

fysiotherapeutische zorg. 

 

9. Intrinsieke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek dient onderdeel te worden van het 

personeelsbeleid binnen de paramedische disciplines van het UMCG, Centrum voor Revalidatie. 

 

10. “Outside your comfort zone is where the magic happens” (auteur onbekend). 

 

11. De voorbereiding en het lopen van een ultra trail in het hooggebergte heeft veel overeenkomsten met het 

schrijven van een proefschrift en de daaropvolgende openbare verdediging. 

 

12. “It is much more important to know what sort of a patient has a disease than what sort of a disease a 

patient has” (William Osler (1848 -1919)). 

 

13. “It always seems impossible until it’s done” (Nelson Mandela). 

 

 

 

 


