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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Etiology,, diagnosis and arthroscopic 
treatmentt of the anterior ankle 

impingementt syndrome 

1.. Bij de arthroscopische behandeling van het anterieur enkelimpingement 
syndroomm is de mate van preoperatieve arthrotische veranderingen een 
waardevolleree prognostische factor dan de grootte en locatie van osteofyten. 

2.. Hoewel de "traction spurs theory" het meest geciteerd is, ontbreekt vooralsnog 
iederee wetenschappelijke bewijsvorming. 

3.. Voor differentiatie tussen een anteromediaal weke delen en benig impingement is 
dee waarde van de standaard laterale rontgenopname nihil. 

4.. De anteromediale impingement (AMI) rontgenopname heeft zijn waarde bewezen 
voorr detectie van anteromediale osteofyten en differentiatie tussen een weke 
delenn en benig impingement. 

5.. De meerderheid van voetballers heeft anterieure enkel osteofyten zonder dat er 
sprakee is van een symptomatische voetballersenkel. 

6.. Bij voetballers zijn anterieure enkel osteofyten het gevolg van frequent schieten 
vann een voetbal. 

7.. Je hoeft niet te kunnen voetballen om een voetballersenkel te krijgen. 

8.. Een nieuw proefschrift is als een bijbel in een hotelkamer; het wordt enkel door 
geloofsgenotenn gelezen. 

9.. Mensen die hardlopen saai vinden, lopen niet hard genoeg. 

10.. Er zijn twee gelegenheden waarbij je de eerste auto moet mijden: bij een 
uitvaartt en een trouwerij. 

11.. Een versleten enkel is een enkeltje op retour. 

Hanss Tol 
Amsterdamm 2002 




