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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 'The Effects of Meniscal Allograft Transplantation on 
Articular Cartilage' 

1. Meniscustransplantatie dient te worden beschouwd als een experimentele ingreep 
omdat de beschermende werking van deze procedure op het gewrichtskraakbeen 
tot op heden onvoldoende is aangetoond. 

2. Afwijkingen in gewrichtskraakbeen na meniscustransplantatie moeten worden 
gekwantificeerd en vergeleken met afwijkingen na meniscectomie om het nut 
van meniscustransplantatie te kunnen vaststellen. 

3. Bij het evalueren van de resultaten van meniscustransplantatie behoort onderscheid 
te worden gemaakt tussen meniscustransplantatie uitgevoerd onmiddellijk na 
meniscectomie en meniscustransplantatie uitgevoerd in een later stadium. 

4. Dierexperimenteel onderzoek laat zien dat uitgestelde meniscustransplantatie 
tot meer degeneratieve afwijkingen in het gewrichtskraakbeen leidt dan 
meniscectomie alleen. 

5. Uitgestelde meniscustransplantatie leidt op de lange termijn tot een grotere 
afname van de hoeveelheid meniscus weefsel dan transplantatie direct aansluitend 
op meniscectomie in dierexperimenteel onderzoek. 

6. In vergelijking met histologisch en histochemisch onderzoek hebben radio
diagnostiek en scintigrafie een te lage sensitiviteit om veranderingen in 
gewrichtskraakbeen te evalueren na meniscustransplantatie bij konijnen. 

7. Indien gewrichtsdistractie een heilzaam effect op gewrichtskraakbeen zou hebben 
was het Nederlands elftal in 1994 waarschijnlijk wereldkampioen voetbal 
geworden. 

8. De regel dat een patiënt voor aanvang van een operatie 8 uur nuchter moet zijn 
geweest werkt vaker in het voordeel van de anesthesist dan van de patiënt. 

9. Het verwijzen van patiënten naar de fysiotherapeut door artsen zal sterk afnemen 
indien gemakzucht plaats maakt voor evidence based medicine. 



10. In het algemeen is het aanvangstijdstip van een operatie tijdens diensturen later 
dan verwacht zelfs wanneer deze kennis wordt toegepast. 

1 1. Een konijn kan ook wel eens het haasje zijn. 

12. Wanneer kinderen het drinken van roosvicee associëren met hoofdpijn dient 
men bedacht te zijn op overmatig alcoholgebruik bij de ouders. 

13. Wie zichzelf spaart vangt nooit rente. 

14. Men moat net alles sizze wat men wit, mar wol alles witte wat men seit. 

15. Het is niet het geld maar het Rijk zijn dat gelukkig maakt. 

Paul C. Rijk 
Amsterdam, 3 december 2004 


