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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

Epidemiology of Dupuytren disease unraveled 

Prevalence, risk factors and disease course 

 

Dieuwke Broekstra 

1. Er is geen bewijs dat de ziekte van Dupuytren bij mannen eerder tot uiting komt 

dan bij vrouwen (dit proefschrift) 

2. Voordat een vragenlijst gebruikt wordt, zou het eerst in de beoogde populatie 

getest moeten worden om de klinimetrische eigenschappen in die situatie te 

bepalen (dit proefschrift) 

3. Er bestaat een onderverdeling binnen de groep patiënten met de ziekte van 

Dupuytren: zij met een mild progressieve vorm en zij met een agressief 

progressieve vorm (dit proefschrift) 

4. We moeten op zoek naar andere voorspellende variabelen voor progressie, en 

ons niet verder richten op klinische karakteristieken (dit proefschrift)  

5. Er bestaat geen ideale vragenlijst om beperking in handfunctie te meten bij 

Dupuytren patiënten, en deze zal ook nooit bestaan (dit proefschrift) 

6. Bij een vragenlijst van 0 (goed) tot 100 (slecht) spreekt men bij clustering rond 0 

toch van een plafondeffect  

7. Het argument dat de lezers van wetenschappelijke tijdschriften niet de kennis 

bezitten om de gebruikte methodologie te volgen en te beoordelen, is geen reden 

om geen mixed-effects models te gebruiken (dit proefschrift) 

8. I can prove anything using statistics, except the truth (George Canning) 

9. Vanuit statistisch oogpunt is het onwenselijk om de kromstand tot nul graden op 

te heffen bij behandeling van een Dupuytren patiënt 

10. Bewegingswetenschappers spreken de taal van medici, en bedienen zich van de 

onderzoekstechnieken van epidemiologen 

 


