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Stellingen, behorende bij het proefschrift:  

‘psychological symptoms and clinical outcome after shoulder surgery’. 

 

1 Psychische klachten komen veel voor bij orthopedische patiënten met 

schouderklachten.       Dit proefschrift. 

2 Ook bij patiënten met psychische klachten kun je een goede klinische verbetering 

bereiken met een schouderoperatie.    Dit proefschrift. 

3 Psychische klachten na een schouderoperatie zijn sterk geassocieerd met slechtere 

klinische uitkomsten.       Dit proefschrift. 

4 Psychische klachten hebben een grote invloed op de beleving van schouderpijn en 

functiebeperking.      Dit proefschrift. 

5 PROMs zijn niet geschikt om schouderklachten te meten bij patiënten met psychische 

klachten.       Dit proefschrift. 

 6 Onderzoek doen naar psychische klachten in de Orthopedie is onmogelijk vanwege het 

multifactoriële karakter van zowel schouderklachten als psychische klachten, er zijn 

veel meer dimensies die we niet kunnen meten.  

7 Voor een orthopedisch chirurg is boren leuker dan een patiënt doorzagen. 

8 Veel orthopeden trekken als een Don Quichot ten strijde tegen degeneratie in de 

schouder terwijl de natuur vaak mild is. 

9 Door het multidisciplinair werken op een schouderpoli zijn operaties veel minder 

noodzakelijk. 

10 Om je doel te bereiken moet je schouder aan schouder werken, je schouders eronder 

zetten, af en toe ergens je schouders over ophalen en iets van je schouders laten 

afglijden, daarna je schouders rechten, hier en daar een schouderklopje uitdelen om 

uiteindelijk met kop en schouders er boven uit te steken. 



11 Een typecursus is niet beslist noodzakelijk om te kunnen promoveren, ook met 2 

vingers kom je een heel eind. 


