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Stellingen n 
Behorendee bij het proefschrift 

Surgicall interventions for osteoarthritis of the hip in 
thee young adult 

Thee role of intertrochanteric osteotomies 

1.. De rol van de intertrochantere osteotomie is aan het afnemen in de 
huidigee heupchirurgie. (dit proefschrift) 

2.2. De lange termijn resultaten van een varus osteotomie in valgus heupen 
kann niet objectief voorspeld worden van een abductieopname. (dit 
proefschrift) proefschrift) 

3.. In geselecteerde jonge patiënten met secundaire coxarthrose kunnen 
goedee en langdurige resultaten behaald worden d.m.v. een 
intertrochanteree osteotomie. (dit proefschrift) 

4.. Een intertrochantere osteotomie gecombineerd met een 
pandakplastiekk kan goede resultaten geven bij symptomatische 
heupafwijkingenn waar sprake is van een secundair gedeformeerde 
femurkop.. (dit proefschrift) 

5.. De lange termijn resultaten van een vroege, meer profylactische 
osteotomie,, zijn superieur aan de resultaten van een osteotomie 
verrichtt als de klachten en arthrose meer uitgesproken zijn. 
(dit(dit proefschrift) 

6.. Een intertrochantere osteotomie beinvloedt niet de lange termijn 
resultatenn van een daaropvolgende gecementeerde heupprothese. 
(dit(dit proefschrift) 

7.7. De intertrochantere osteotomie is niet alleen een interessante 
proceduree uit de geschiedenis maar heeft ook een plaats in de huidige 
geneeskunst,, mits een goede indicatiestelling gebruikt wordt. 
(dit(dit proefschrift) 

8.. Hij heeft een hart van goud, maar helaas ook een heup van staal. 

9.. The best hip replacement has an unknown but certainly finite life 
whereass a hip healed after osteotomy will often last a lifetime. 
(Mauricee E Muller, 1976) 

10.. De helm is ontworpen om het brein te beschermen, dat zo matig 
functioneertt dat het beschermd dient te worden. 




