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Stellingen behorende bij het proefschrift:

The Measurement and Prediction of Physical 
Functioning after Trauma

Max W. de Graaf

1.  Het is belangrijk om voldoende bewijs voor structurele validiteit te   
 tonen, alvorens wordt overgegaan tot het bepalen van constructvalidititeit,  
 betrouwbaarheid en responsiviteit. (Dit proefschrift)

2.  De conclusies van Nederlandse onderzoeken die de SMFA Function Index  
 en Bother Index gebruikten dienen als niet-valide beschouwd te worden tot  
 het tegendeel bewezen is. (Dit proefschrift)

3.  De SMFA-NL is een betrouwbaar instrument om aspecten van het fysiek  
 functioneren van traumapatiënten te meten. (Dit proefschrift)

4.  De functionele status van traumapatiënten voorafgaand aan een ongeval is  
 niet verschillend van de algemene Nederlandse bevolking. (Dit proefschrift)

5.  De minimal important change van de SMFA-NL subschalen ‘upper   
 extremity dysfunction’ en ‘mental and emotional problems’ hebben   
 onvoldoende discriminerend vermogen om toepassing op individuele   
 patiënten te rechtvaardigen. (Dit proefschrift)

6.  Klinische predictiemodellen zijn een veelbelovende toepassing voor patient- 
 reported outcome measures. (Dit proefschrift)

7.  Een predictiemodel is slechts een gecompliceerde afschildering van een  
 complex probleem. (Dit proefschrift)

8.  Het gebrek aan klinische trials waarin behandelingen van letsels op basis  
 van functionele uitkomst worden vergeleken is belemmerend voor het geven  
 van optimale zorg aan traumapatiënten. 

9.  In bijeenkomsten waar traumapatiënten met complexe problemen   
 worden besproken hanteert men vaak de verkeerde communicatiestijl: de  
 discussie, in plaats van de dialoog.  

10.  Multiple imputatie van missende waarden is zwarte magie voor degenen  
 die er geen ervaring mee hebben, maar voor degenen die er wel ervaring  
 mee hebben is het slechts een lapmiddel. 

11.  De reis is belangrijker dan de bestemming.

12.  Tijd is een illusie. (A. Einstein)


