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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Histological, Pathological and
Therapeutical aspects of Osteoarthritis

van S.K. Bulstra



1. Arthrose onderzoek dient zoveel mogelijk met menselijk kraakbeen te
worden uitgevoerd.

2. Het ontbreken van duidelijk omschreven histologische parameters
voor de qualificatie van arthrose vormt een belemmering voor verder
kraakbeen onderzoek.

3. De reclame voor en de vrije verkoop van ontstekingsremmers, alsof
het pijnstillers zijn, leidt tot onnodig en onoordeelkundig gebruik.

4. De qualificatie van "arthrose" als rheumatische aandoening werkt een
verkeerd ziekte inzicht van patiënten in de hand.

5. Bij het ontstaan van primaire arthrose spelen endogene factoren waar-
schijnlijk een hoofdrol.

6. Innovatieve ontwikkelingen in de implantaat chirurgie worden niet be-
vorderd door de gewoonte om succesvolle ontwerpen verder uit te
bouwen.

7. De röntgenologische diagnose "arthrose" is voor de patiënt niet kli-
nisch relevant.

8. De financiële waardering van verschillende medisch specialisten zou
niet bepaald mogen worden door het hanteren van een schaarste-
model.

9. Superspecialisatie verbetert de zorg voor de patiënt op onderdelen.
Het individu wordt er echter lang niet altijd beter van.

10. Dat aanpassing van de belasting aan de belastbaarheid niet alleen bij
de behandeling maar ook voor de preventie van arthrose een belang-
rijke rol speelt, is veel "actieve" sporters niet duidelijk te maken.

11. Een adequate behandeling van geïsoleerde kraakbeen defecten
werkt preventief voor het ontstaan van secundaire arthrose.

Maastricht, oktober 1992


