Stellingen behorende bij het proefschrift

TRAUMA AND SPORTS INJURIES OF THE ELBOW
1.

Reconstructie van distale bicepspees rupturen middels een corticale 		
button leidt tot een goed klinisch resultaat, maar gaat bij 1/3e gepaard
met (voorbijgaande) complicaties. (dit proefschrift)
2. De dubbele-incisie benadering met bot-tunnel fixatie voor distale
bicepspees reconstructies leidt tot significant minder complicaties
vergeleken met andere fixatietechnieken. (dit proefschrift)
3. Reconstructie van het mediale collaterale ligament middels triceps 		
fascie autograft en interferentieschroeven leidt tot een goed resultaat. 		
Echter, zelfs na een succesvolle reconstructie besluit een aanzienlijk deel
van de Europese sporters om te stoppen met sport. (dit proefschrift)
4. De complexiteit van elleboogletsels bij radiuskopfracturen dient
te worden ingeschat op basis van patiënt-factoren, in plaats van 		
traumamechanisme. (dit proefschrift)
5. De eerste resultaten van de press-fit bipolaire radiuskopprothese laten
geen steelloslating zien in de middellange termijn, wat suggereert dat de
press-fit prothese voldoende vastgroeit. (dit proefschrift)
6. Voor radiuskopprothesen geldt dat er geen evident effect van prothese
polariteit, materiaal of fixatietechniek op de klinische uitkomsten en kans
op revisie is. (dit proefschrift)
7. Wrijven in je oog, doe je met de elleboog. (Opa Kodde)
8. Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. (Allan Karlsson; de 		
100-jarige man)
9. Every intern makes mistakes. The important thing is neither to make the
same mistakes twice nor to make a whole bunch of mistakes all at once.
(The house of God)
10. Everyone is for change in general, but against it in particular, when they
themselves have to change. (Bill Clinton)
11. Orthopaedic surgeons drink the most coffee. This suggests either that
their “work hard/play hard/drink hard” persona extends to hospital
canteens, highlighting their productivity, or that they have too much time
to kill and can be found hanging out in cafeterias. (Giesinger, BMJ 2015)

