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Stellingen n 
behorendebehorende bij het proefschrift " Mandibular reconstruction revisited; on modeling 

andand fixation techniques of the fibular free flap" 
Simonn D. Strackee 

Hett is mogelijk een bilateraal subcondylair defect van de onderkaak adequaat te 
reconstrueren,, uitgaande van vijf fibula botsegmenten en vier osteotomielocaties. {dit 
proefschrift) ) 

Opp basis van een model met vijf fibula botsegmenten is het mogelijk een pas-en 
zaagmalsyteemm te ontwikkelen waarmee op betrouwbare wijze de fibula 
osteotomieënn kunnen worden verricht, (dit proefschrift) 

Dee fixatie van de fibula botsegmenten kan op adequate wijze geschieden met 
memoryy staples, (dit proefschrift) 

Dee evaluatie van het eindresultaat, de neomandibula, kan het best geschieden met 
gematchtee 3-D CT-scans van vóór en na reconstructie die over elkaar heen worden 
geprojecteerd,, (dit proefschrift) 

Bijtenn doe je met je kuit en kauwen met je heup. 

Hett aantal complicaties bij de conventionele fixatietechnieken bij de hoofd-hals 
reconstructiess is hoog, maar heeft maar sporadisch geleid tot pogingen een alternatief 
tee ontwikkelen. 

Academischee ziekenhuizen die zeggen hand-en polschirurg ie, traumatologie en 
orthopediee op academisch niveau te willen bedrijven zonder een medisch technische 
ontwikkelingsafdeling,, zijn niet geloofwaardig. 

Sanerenn dmv geruchten blijkt ook in de zorgsector een uiterst effectief management 
middel. . 

Hett feit, dat Macintosh bezitters altijd PC gebruikers willen bekeren, getuigt van een 
irrieell optimisme. 

Inn osteosynthese land zijn de hoekstabiele plaat/schroefverbindingen dé uitvinding 
vann de eeuw. 

Hett feit, dat in de literatuur een bepaalde vraag niet kan worden gevonden, betekent 
nogg niet dat die vraag niet bestaat. 

Hett is tekenend voor de situatie in de zorgsector, dat je bij het instappen in de lift van 
hett AMC niet weet of je naar boven of beneden zult gaan. 

Err is geen excuus voor het niet noemen van de echtgeno(o)t(e) in de dankbetuiging 
vann een proefschrift. 




