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Stellingen

1. De toepassing van dynamische externe fixateurs voor de behandeling van distale
radiusfracturen vereist een speciale aandacht van de operateur voor dergelijke
fracturen.

2. Gelet op de biomechanica en de kinematica hoort het draaipunt van een dynamische
externe fixateur in de pols te liggen en niet in de fixateur zelf.

3. Een Röntgen-doorlaatbare versie van de Flexafix zou de operatietechniek
eenvoudiger maken en de kans op een goed anatomisch resultaat vergroten.

4. Voordat een fixateurpen in de radius wordt geboord dient de cortex à vue te zijn.

5. De behandeling van een instabiele distale radiusfractuur met behulp van de Flexafix
dynamische externe fixateur leidt in het algemeen tot een goed functioneel en
anatomisch resultaat.

6. Het meest geschikte moment om een dynamische externe fixateur te dynamiseren
is nog onduidelijk.

7. Het functionele eindresultaat van de behandeling van patiënten met een distale
radiusfractuur is vier maanden na het trauma nog niet bereikt.

8. Voor de waarneming van eventuele gunstige effecten van dynamische externe fixatie
op het voorkomen van post-traumatische arthrose is een langdurige follow-up nodig.

9. Het nut van dynamische externe fixatie bij de behandeling van distale radiusfracturen
is nog niet onomstotelijk bewezen. Er dient daarom een prospectieve,
gerandomiseerde studie te komen waarin een biomechanisch goed ontworpen
dynamische externe fixateur wordt vergeleken met een statische externe fixateur.

10. De grote waarde die een hoogtestage bij de AO in Davos voor een onderzoek
heeft, zit hem mede in de sportieve mogelijkheden die de omgeving biedt.

11. Bij een patiënt met stamvaricosis berustend op insufficiëntie van de sapheno-
femorale overgang dient een crossectomie altijd vergezeld te gaan van een
zogenaamde ‘korte strip’.



12. De EMSB (Emergency Management of Severe Burns) is een noodzakelijke
aanvulling op de ATLS (Advanced Trauma Life Support) en dient te worden
geïmplementeerd als standaard voor de opvang van patiënten met ernstige
brandwonden.

13. De juiste positie van een repositieklem wordt gekenmerkt door het feit dat deze
precies op de plek staat waar men een plaat of schroef had willen aanbrengen.

14. Design artikelen zijn opvallend vaak duur en niet handig.

15. Als je een tweedehands auto koopt kun je toch iets nieuws krijgen.
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