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STELLINGEN N 

behorendee bij het proefschrift 

"Biomarkers"Biomarkers of back load: an exploratory study" van Judith Kuiper 

1.. Onderzoek naar biomarkers voor de effecten van rugbelasting: "Je moet 

schieten,, anders kun je niet scoren." (dit proefschrift & Johan Cruijjf) 

2.. Collageen-metabolieten in het bloed zijn biomarkers voor de effecten van 

fysiekee belasting op het bewegingsapparaat, (dit proefschrift) 

3.. Biomarkers die niet specifiek zijn voor structuren in de rug kunnen in 

combinatiee met relevante blootstellings- en uitkomstmaten toch bijdragen aan 

hett vergroten van kennis over de relatie tussen fysieke belasting en 

rugklachten,, (dit proefschrift) 

4.. Begrip van ontstaansmechanismen is onontbeerlijk om te kunnen verklaren 

waaromm de ene persoon wel en de andere geen rugklachten krijgt. 

5.. Of biomarkers toegepast gaan worden in onderzoek naar de effecten van 

fysiekee belasting in het werk is afhankelijk van zowel ontwikkelingen in de 

laboratoriumtechnologiee als van de bereidheid van onderzoekers en 

subsidiegeverss tot het multidisciplinair aanpakken en ondersteunen van 

onderzoekk op dit terrein. 

6.. De grote belangstelling voor biomarkers voor dopinggebruik in de topsport en 

dee geringe belangstelling voor biomarkers voor rugbelasting in het werk staat 

niett in verhouding tot de maatschappelijke en economische belangen van beide. 

7.. "You got to be very careful if you don't know where you're going, because you 

mightt not get there." (Lawrence P. 'Yogi' Berra, Amerikaans honkballer) 

8.. Het afronden van een proefschrift is vergelijkbaar met het bevallen van een 

kind;; aanvankelijk ben je alleen maar opgelucht dat het harde werken voorbij is, 

dee vreugde om het 'kind' komt pas later. 

9.. Liefde op het werk is positief gecorreleerd met liefde voor het werk. 




