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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. De Calscan kan in plaats van DEXA in de screening op osteoporose  gebruikt worden 

om de botmineraaldichtheid te meten. (dit proefschrift) 

2. Het uitvoeren van de Nederlandse richtlijn “Osteoporose en Fractuurpreventie” is met 

DEXA niet goed mogelijk. De Calscan kan ingezet worden om de richtlijn goed uit te 

voeren. (dit proefschrift) 

3. Een oudere patiënt met een wervel- of heupfractuur heeft osteoporose en moet 

hiervoor behandeld worden, waarbij een botmineraaldichtheid meting niet 

noodzakelijk is. (dit proefschrift) 

4. Kwetsbare ouderen komen vaak niet op een osteoporosepoli, terwijl de winst van 

osteoporose behandeling bij hen waarschijnlijk groot is. (dit proefschrift) 

5. Secundaire osteoporose komt ook voor bij mensen met een normale 

botmineraaldichtheid. (dit proefschrift) 

6. Traumaorthopeden en traumachirurgen moeten dezelfde opleiding krijgen. 
7. Na het meten van de Total Daily Energy Expenditure moet de patiënt zijn eigen 

menukaart krijgen in het “a-la-carte” ziekenhuis restaurant. (de Klerk, 2002) 

8 Een pijnlijke vinger bij de oudere patiënt betekent actie voor de huisdokter. (de Klerk 

2014)  

9 Pijn in het onderbeen is geen fractuur tot het tegendeel bewezen is. (de Klerk 2005) 

10 Iedere specialist, behalve de kinderarts,  zou tijdens zijn opleiding een jaar mee 

moeten lopen met de geriater. 

11 Absence of evidence is not evidence for absence.  (Carl Sagan, astronoom 1934-1996)  

12 Late rogge koomp ok wal op. (Twents gezegde)  
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