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Stellingen behorende bij het proefschrift

Clinical and spinal radiographic outcome  
in axial spondyloarthritis

1. De ontwikkeling van radiologische schade bij patiënten met ankyloserende 
spondylitis is een langzaam, heterogeen en moeilijk te meten proces. Het is daarom 
lastig om het effect van behandeling op dit proces aan te tonen (dit proefschrift).

2. Het scoren van radiologische schade aan de cervicale facetgewrichten is een 
relevante en eenvoudige aanvulling op de bestaande scoringsmethode (mSASSS) 
om schade aan de wervelkolom te meten bij ankyloserende spondylitis (dit 
proefschrift).

3. Wervelinzakking komen regelmatig voor bij ankyloserende spondylitis, vaak zonder 
specifieke klachten. Het meten van de achterhoofd-muur afstand kan behandelend 
artsen helpen om wervelinzakkingen op te sporen (dit proefschrift).

4. Vrouwen met axiale spondyloarthritis ervaren een hogere ziektelast, terwijl mannen 
meer radiologische schade hebben (dit proefschrift).

5. Het bereiken van een gezonde leefstijl is een belangrijk behandeldoel voor patiënten 
met axiale spondyloartritis, aangezien roken en obesitas geassocieerd zijn met een 
slechtere ziekte uitkomst (dit proefschrift).

6. Onderzoeksresultaten op groepsniveau zijn niet altijd direct te vertalen naar de 
individuele patiënt (dit proefschrift).

7. Als bewegingswetenschapper wil je begrijpen wat de relatie is tussen fysieke activiteit 
en axiale spondyloartritis. Daarvoor zijn betrouwbare en valide meetinstrumenten 
nodig (dit proefschrift).

8. Concerning statistics, we often learn each other’s mistakes rather than learning from 
each other’s mistakes (G. King, 1986, How not to lie with statistics).

9. Omgaan met paarden leidt tot een aantal nuttige vaardigheden op sociaal 
en professioneel gebied, zoals geduld hebben, respect tonen en verdienen, 
verantwoordelijkheid nemen, vergeven en ontspannen.

10. Ales liekt simpel as t doan is.

Fiona Maas

Groningen, 8 maart 2017


