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STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift  

Groningen Spine Cohort 

Impact of chronic low back pain in patients referred  

to multidisciplinary spine care 
 

Alisa Laura Dutmer, 16 mei 2022 
 

 

1. Patiënten met lage rugpijn in tweede- en derdelijns zorg kosten de samenleving veel geld door 

hoge zorgconsumptie en productiviteitsverlies (dit proefschrift) 

 

2. Lage rugpijn is voor veel mensen een chronische of recidiverende aandoening; daarom moeten 

patiënten in onderzoek naar lage rugpijn vaker op lange termijn en met herhaalde metingen 

gevolgd worden (dit proefschrift)  

 

3. Er wordt in lage rugpijnstudies te veel de focus gelegd op pijn en beperkingen en niet op 

andere belangrijke uitkomstmaten zoals kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie (dit 

proefschrift) 

 

4. Bij onderzoek naar lage rugpijn wordt vaak naar groepsgemiddelden gekeken; er moet meer 

aandacht uitgaan naar klinisch relevante subgroepen (dit proefschrift) 

 

5. Een derde van de patiënten die verwezen zijn naar een multidisciplinair wervelkolomcentrum 

ervaart een substantiële verbetering in beperkingen in de twee jaar na verwijzing (dit 

proefschrift) 

 

6. Het uitvoeren van frequente responder-analyses is een geschikt alternatief voor een trajectory-

analyse om subgroepen van patiënten met een verschillend beloop van lage rugpijn te 

onderscheiden (dit proefschrift) 

 

7. Om het verschil klinisch relevant te laten zijn, moeten patiënten met lage rugpijn die meer 

beperkingen ervaren méér verbeteren dan patiënten die minder beperkingen ervaren (dit 

proefschrift) 

 

8. Een aanzienlijk aantal patiënten met lage rugpijn ontvangt waarschijnlijk onnodige (en dure) 

behandelingen, alleen kunnen we helaas nog niet goed vooraf vaststellen wie dat zijn 

 

9. Het in de spreekkamer bespreken van veel voorkomende patronen tijdens het beloop van lage 

rugpijn kan bijdragen aan het (bij)stellen van realistische verwachtingen en behandeldoelen 

 

10. If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants (Isaac Newton) 

 

11. Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen (Kahlil Gibran) 

 


