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Stel l ingen 
Behorende bij het proefschrift 

NONUNIONS; SURGERY AND LOW-INTENSITY ULTRASOUND TREATMENT 

Peter Nolte 
November 2002 

1 Mechanical stability through a stable osteosynthesis is the treatment of choice 
in viable pseudarthosis. (B.G. Weber) 

2 De "wave-plate" osteosynthese in de behandeling van clavicula 
pseudarthroses is de methode van eerste keus, in het bijzonder om brachialgie 
te voorkomen. 

3 De operatieve behandeling met schroeven en botplastiek van een 
symptomat ische pseudarthrose van het scaphoid leidt op lange termijn tot een 
voorspelbaar goed resultaat, ondanks toegenomen arthrotische 
veranderingen. 

4 Het effect van lage intensiteit ultrageluid op de genezing van pseudarthroses is 
duidelijk groter dan de spontane genezing van pseudarthroses. 

5 Lage intensiteit ultrageluid geeft in vitro een toegenomen endochondrale 
verbening bij foetale muizenmetatarsalia. 

6 De klinische toepassing van lage intensiteit ultrageluid bij osteotomiën leidt tot 
een aanzienlijke versnelling van de botgenezing en rechtvaardigt toepassing op 
brede schaal. 

7 Een nieuwe behandeling apriori verwerpen is zovele malen gemakkelijker dan 
deze goed te onderzoeken. 

8 Osteoporose, de ziekte van het nieuwe millennium, geeft per se geen 
gestoorde botgenezing. (R.K. Marti) 

9 The punctuated equilibrium theory accepts the literal record of geologically 
abrupt appearance and subsequent stasis as a reality for most species. (S.J. 
Gould) 

10 'Ooooh, oooooh ' , niet wéér die teletubbies. 

11 Koks die denken crème brülée heet te moeten serveren zijn achterlijk, de 
roompudding wordt er vies van. (J. van Dam) 

12 Het veelvuldig oneigenlijke gebruik van 'stuk(je)' als bijvoeglijk naamwoord, 
zoals 'een stukje zelfontplooiing' of 'een stukje motivatie', zou verboden 
moeten worden. 

13 Het dier vreet en de mens eet, maar alleen een levensgenieter wéét te eten. 
(J-A. Brillat-Savarin/W. Bom) 

14 Nunc est bibendum (Michelin). 




