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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

HEAVY READING IN HEAVY METAL

Unraveling the mystery of

hip tissue in Metal on Metal Total Hip Arthroplasty

Metaal op metaal resurfacing heup (MoM HRA) protheses hebben een lagere kans 
op pseudotumoren en een lager revisiepercentage dan totale metaal op metaal 

heupprotheses (MoM THA) (dit proefschrift). 

Een CT-scan van de MoM THA is een snelle en toegankelijke modaliteit om een 
pseudotumor te diagnosticeren met een goede inter-observer variabiliteit en is derhalve 

uitstekend geschikt voor screeningsdoeleinden van deze populatie patiënten 
(dit proefschrift).

De vaststelling van een hooggradige pseudotumor door middel van een CT-scan is de 
grootste voorspellende factor voor een revisie (dit proefschrift).

Het is uitstekend mogelijk om fantoomloos betrouwbare botdichtheidsmetingen te 
verrichten van het acetabulumdak op een CT-scan bij THA (dit proefschrift).

Er is een significant lagere botdichtheid van het acetabulumdak bij MoM THA in 
vergelijking met de contralaterale heup en de enige voorspeller van botdichtheidsverlies 

van het acetabulumdak is de verstreken tijd na implantatie van de prothese 
(dit proefschrift).

Orthopedische Metal Artefact Reductie software (O-MAR) reduceert een significante 
hoeveelheid metaal artefacten op een vervaardigde CT-scan en leidt derhalve tot betere 

beeldvorming. (dit proefschrift).

“A man is not judged by his capacities, but by the choices he makes” (Gandalf the White, 
The Two Towers, Lord of the Rings by John Ronald Reuel Tolkien, Ballantine, New York, 1969).

“Het is verstandiger om een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis”  
(Lao Zi, 604 - 507 v. Chr.).

“We don’t read history because it repeats itself. We study history because it reveals and 
inspires” (Joseph J. Ellis: Revolutionary Summer: The Birth of American Independence.

Vintage, 2013).

“Een teken van talent is dat je zo’n innerlijk voorstellingsvermogen hebt dat je niet rust 
voordat je het hebt bereikt” (Coosje Wijzenbeek).

Ondanks dat wij als gewoontedieren moeite hebben met verandering, is verandering vaak 
wel wat we nodig hebben om uitdagende problemen op een goede manier op te lossen.


