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Stellingen 
Behorend bij het proefschrift 
 

SUBTALAR JOINT KINEMATICS AND ARTHROSCOPY 

Insight in the subtalar joint range of motion and aspects of subtalar joint arthroscopy 

 

1. Voor het nauwkeurig meten van in-vivo rotaties en translaties van botten ten 

opzichte van elkaar is de techniek gebaseerd op CT-scans (CT-BCM) een goed 

en gelijkwaardig alternatief voor de röntgen stereofotogrammetrische analyse 

(RSA) (dit proefschrift) 

2. De totale beweeglijkheid van het subtalaire gewricht is veel groter dan nodig 

voor dagelijks gebruik – er bestaat een zekere overcapaciteit (dit proefschrift) 

3. Het operatief verstijven van het gewricht tussen calcaneus en cuboïdeum 

heeft geen uitgesproken nadelige gevolgen voor de beweeglijkheid van het 

subtalaire gewricht bij patiënten met een pes planus (dit proefschrift) 
4. Arthroscopische benadering van het subtalaire gewricht biedt een goed 

alternatief voor de conventionele open benadering in het kader van de 

subtalaire arthrodese techniek (dit proefschrift) 

5. Bij patiënten met een sterk verminderde beweeglijkheid van de achtervoet 

kan desondanks een minimaal invasieve subtalaire arthrodese worden 

uitgevoerd door middel van een arthroscopische 3-portal techniek (dit 

proefschrift) 

6. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar het ontwerp van een 

subtalaire gewrichtsprothese (dit proefschrift) 

7. Imagination is more important than knowledge (Albert Einstein) 

8. There are three stages in scientific discovery. First, people deny that it is true, 

then they deny that it is important; finally they credit the wrong person (Bill 

Bryson) 

9. Als het golft, dan golft het goed (De Dijk) 
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