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I.. Op dit moment is de taak van een medicus bij een patiënt met een tenniselleboog beperkt 
tott het stellen van de diagnose en het verstrekken van adviezen. 

II .. Met betrekking tot de effectiviteit van orthoses voor patiënten met een tenniselleboog 
schiett de wetenschap tot op heden tekort. 

III .. Het meest optimale diagnosticum voor een tenniselleboog is het inzicht van de clinicus. 

IV.. Het meest optimale prognosticum voor een tenniselleboog is de extensor knijptest. 

V.. De enige zinvolle behandeling voor een tenniselleboog is het manipuleren van de pols. 

VI.VI.  Het brein is een apparaat waarmee we denken dat we denken. 

VII .. Hecht nooit geloof aan een gedachte die niet in vrijheid geboren is. 
(F.(F. Nietzsche, 1888) 

VIII .. Zoals huizen bestaan uit steen, zo bestaat wetenschap uit feiten. Maar een stapel stenen is 
nogg geen huis en een verzameling feiten geen wetenschap. 

IX.. Echte schoonheid verdwijnt bij het minste spoor van intelligentie 
(Oscar(Oscar wilde, 1891) 

X.. Het is beter de pols te manipuleren dan de data. 


