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Stel l ingen n 

behorendee bij het proefschrift 

Disp lacedd Femoral N e c k Fractures, towards better practice 

1.. Wederom moet gesteld worden dat bij interne fixatie de repositie in valgus van de 

gedisloceerdee mediale collum fractuur belangrijker is dan de discussie over het implantaat. 

(dit(dit proefschrift) 

2.2. Er bestaat een grote variatie in indicaties voor interne fixatie of arthroplastiek bij een 

gedisloceerdee mediale collum fractuur in Neder land vanwege onvoldoende wetenschappelijke 

onderbouwing,, (ditproefschrift) 

3.. De leeftijd van 80 jaar is een verantwoorde grens, waaronder individuele eigenschappen van de 
patiëntt nog een rol spelen bij de therapiekeuze en waarboven de kans op falen van interne fixatie 
zoo groot blijk t dat een (hemi)arthroplastiek de eerste keuze is bij een gedisloceerde mediale 
collumm fractuur, (ditproefschrift!) 

4.. Botdichtheid is niet goed te beoordelen op een röntgenfoto en hoeft geen invloed te hebben 

opp de keuze tussen interne fixatie en arthroplastiek bij de patiënt met een gedisloceerde mediale 
collumm fractuur, (ditproefschrift) 

5.. De juiste technische uitvoering van interne fixatie voor een gedisloceerde mediale collum 

fractuurr is onderbelicht in de literatuur, maar heeft een voorspelbaar effect op het klinisch 
resultaat,, (ditproefschrift) 

6.. I Iet evidence beest in de vorm van erkende richtlijnen biedt houvast aan zowel de chirurg als 

dee patiënt, (ditproefschrift) 

7.. Een toestroom van 350 polytraumapatiënten (Injury Severity Score > 15) per jaar is de 

optimalee basis voor de onderzoeks en kenniscentrumfunctie en een "concurrerende" positie in 

Europaa voor een Level 1 Traumacentrum. 

8.. Een manpowerplanning voor de toekomstige (deelgebieden van de) heelkunde is onmogelijk 

mett de opeenstapeling van veranderingen in het zorgstelsel en binnen het vak zelf. Na D B C, 
basisverzekeringg voor iedereen, centralisatie, certificering en differentiatie zou een periode van 

rustt op zijn plaats zijn. 

9.. Het is te betwijfelen of economische groei met de huidige fossiele energievoorziening zal 
leidenn tot meer welvaart. 

10.. Zontherrrusche centrales met een totaal oppervlak ter grootte van Frankrijk, verspreid over 

woestijnen,, kunnen de wereld voorzien van ongelimiteerde energie, (www.cspower.org) 

11.. Common sense is not so common. (Voltaire) 

12.. De populariteit van heupbroeken lijk t geen noemenswaardige invloed te hebben op de kans 

opp heupfracturen en verhoogt eerder de kans op het optreden van buikgriep, blaas of 

navelontstekingen,, (proefschrift N. van der Schoor) 

http://www.cspower.org



