Stellingen

I

Na totale heupvervanging is poliklinische behandeling met orale anti-

coagulantia gedurende drie maanden aan te bevelen. Hierbij moet naar een
gemiddelde Thrombotest van 15% ( HIR 2,1) gestreefd worden.
II

Bi j een kl i ni sche 1 ongembol i e na een gewri chtsvervangende operati e is

intraveneuze toediening van heparine niet zonder meer ge1ndiceerd.

III
De dynamische heupschroef is ongeschikt voor de osteosynthese van
mediale collumfracturen.

IV
De voorste kruisband is onvervangbaar.

v
Arthrose kan het gevol g zi jn van pa tho logi sche veranderingen in de

synoviale membraan.

VI
Bij de operatieve behandeling van de reumatische voorvoetdestructie
verdient een metatarsofalangeale arthrodese van de eerste straal de
voorkeur boven een resectiearthroplastiek.

VII
De introductie in Nederland van gewrichtsendoprothesen wordt onvoldoende
wetenschappelijk begeleid. Voor deze introductie dienen wettelijke
normen gesteld te worden.

VIII
Een dysplasie van het acetabulum heeft een vermindering van het dragend

oppervlak tot gevolg. Een variserende osteotomie vergroot dit oppervlak
en een pandakverbeterende ingreep verdient daarom de voorkeur.

niet~

IX
Voor een adequate behandeling van beenlengteverschillen bij kinderen
zijn een jaarlijkse orthorOntgenologische meting van de beenleng-te en

een regelmatige bepaling van de skeletleeftijd voor de grafiek van
Moseley onontbeerlijk. Bij voorkeur worden deze kinderen vervolgd op een
daartoe ingesteld beenlengtespreekuur.
X

Het

verbi eden

van

de

omgekeerde

kl eermakerszit

{tel evi si on-watch-

position) bij coxa anteverta is zinloos.

XI
In de ruitersport wordt kwaliteit gekenmerkt door eenvoud,

rust en

wederzijds vertrouwen.

XII
Voora 1 het stell en van een 1imi et aan de ATV bli jkt Arbei ds-Ti jd
Versl indend.

XIII
De uitdrukking "om heel eerlijk te zijn" vormt vaak de inleiding tot een

onaangename mededeling. Dit leidt wellicht op den duur tot een onbedoelde wijziging van de gevoelswaarde van het begrip "eerlijkheid"-
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