Propositions / Stellingen
outcome following peripheral
nerve injury of the forearm
To prevent the occurrence of a Volkmann’s ischemic contracture, children with a
supracondylar fracture of the humerus or a fracture of the forearm should be checked
routinely for early signs of ischemia in order to facilitate early diagnosis of vascular injury or
a compartment syndrome. (This thesis)
The majority of children with a Volkmann’s ischemic contracture develop an arm length
difference. (This thesis)
Existing cold intolerance questionnaires do not provide accurate information about cold
intolerance complaints in peripheral nerve injury patients. (This thesis)
Age, education, location of injury, number of injured structures and posttraumatic stress are
predictors for functional recovery after peripheral injuries of the median and/or ulnar nerve
of the forearm. (This thesis)
In the majority of patients, peripheral nerve injury of the forearm is accompanied by early
posttraumatic psychological stress. (This thesis)
Aangezien 90% van gevallen van huidkanker te voorkomen is door bescherming tegen de
zon, is opname van de zonnebrandcrème in het verzekeringspakket een zinvolle maatregel
om de kosten in de gezondheidszorg te beperken.
De beslissing om bij kinderen met een trauma capitus een CT scan te maken dient niet
alleen te worden gebaseerd op het veronderstelde risico van een intracraniele bloeding of
op de angst van de dokter om die te missen, maar ook op de kans op ontwikkeling van een
maligniteit ten gevolge van de stralenbelasting.
Moeder is de overtreffende trap van moe: het combineren van een gezin, een baan en een
sociaal leven noodzaakt een aanpassing van het groene boekje.
Omdat het merendeel van de huidproblemen gerelateerd is aan het gebruik van verkeerde
cosmetica, is het ontwikkelen van onschadelijke huidproducten een gat in de markt.
Diskwalificatie van onderzoeksresultaten alleen op basis van een kleine steekproef zegt
meer over de kwaliteit van de beoordeling dan over de kwaliteit van het onderzoek.
Het feit dat de gemiddelde vrouw liever mooi dan slim is doet vermoeden dat de gemiddelde
man beter kan zien dan kan denken.

