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  Stellingen bij het proefschrift “Hip and groin pain in athletes.  

Morphology, function and injury from a clinical perspective.”

1  De wijze van uitvragen en het registreren van klachten en blessures beïnvloedt, 

naast het antwoord tevens de prevalentie en incidentie. (Dit proefschrift)

2  Bij volwassen profvoetballers die op hun twaalfde meer dan 3 keer per week 

voetbalden wordt vaker een heup met cam morfologie gevonden dan bij hen die in 

die periode minder vaak voetbalden. (Dit proefschrift)

3  Atleten met minder beweeglijkheid van de totale rotatie van beide heupen 

tijdens de pre-seizoen screening hebben een groter risico op het krijgen van een 

liesblessure. (Dit proefschrift)

4  Voor heuplenigheid geldt: meten is niet altijd weten. (Dit proefschrift)

5	 	Een	diepgaande	beschouwing	van	een	specifieke	handeling	als	de	voetbaltrap	leidt	

tot het inzicht dat het standaard klinisch heuponderzoek onvoldoende verklarend 

is voor de aanwezigheid van adductor-gerelateerde liespijn. (Dit proefschrift)

6  Na een liesblessure hebben voetballers vaak aanhoudend symptomen ondanks dat 

ze weer op het oude niveau spelen. (Dit proefschrift)

7  Als een promotie zich verhoudt tot voetbal verhoudt de naam van de eerste auteur 

zich tot de scorende spits. Een promovendus kan alleen scoren door de niet-

aflatende	inzet	van	zijn	verdedigers	en	middenvelders,	de	bankzitters	en	zelfs	zij	

die op dat moment niet in de selectie waren opgenomen.

8  Als je niet springt zal je ook niet vallen, maar zeker nooit zweven.

9  Een buiten-promotie binnen de sportgezondheidszorg is een aanslag 

op de beschikbare tijd voor lichamelijke beweging en als zodanig direct 

gezondheidsbedreigend.

10  Everyone is entitled to his own opinion, but not his own set of facts.  

(Daniel Patrick Moynihan)

11  It always seems impossible untill its done. 

(Nelson Mandela)

Igor Tak


