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Stellingen behorend bij het proefschrift:

SHORT AND LONG TERM RECOVERY AFTER TOTAL HIP REPLACEMENT;
Physiological, pathophysiological, outcomes and clinical implications

Peter Pilot

6 oktober 2006

1. Het is verantwoord om patienten die een nieuwe heup of knie krijgen te behandelen
volgens het Joint Care® concept. 
(dit proefschrift)

2. Onderbelasting na een grote operatie of trauma is waarschijnlijk een belangrijkere oorzaak
van morbiditeit en mortaliteit dan overbelasting. 
(dit proefschrift)

3. De invloed van de hemoglobine daling (binnen klinisch geaccepteerde grenzen), na een grote
geplande ingreep, op het prestatievermogen is veel kleiner dan altijd werd verondersteld.
(dit proefschrift)

4. Bloeddoping na grote operaties helpt, al is het waarschijnlijk wel ten gevolge van het
placebo effect. 
(dit proefschrift)

5. Zorgpaden zijn geen voorbeelden van ‘kookboek geneeskunde’, maar juist goed
evalueerbare trajecten die kunnen zorgen voor een continue kwaliteitsverbetering.
(dit proefschrift)

6. In de meeste gebieden van de geneeskunde houdt de term minimaal invasieve chirurgie
de verandering van ‘open’ naar arthroscopische chirurgie in. Bij de orthopedische
prothesiologie is deze naam dan ook ten onrechte gebruikt.

7. De anesthesioloog is de ziekenhuisdokter van de toekomst indien men patienten na een
grote operatie snel, veilig en confortabel naar huis wil sturen. Hiervoor zal echter eerst het
vergoedingen systeem aangepast moeten worden

8. Het heffen van copyright op wetenschappelijke artikelen staat haaks op de wetenschappelijke
gedachten van kennis uitdragen.

9. Kritiek is de makkelijkste vorm van wetenschapsbeoefening en wanneer deze vorm mee
zou tellen voor de accreditatiepunten, zouden vele mensen geen congressen meer hoeven
te bezoeken.

10. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ is de meest fout geciteerde quote van Nederland. Deze
mensen begrijpen de essentie van Johan Cruijff zijn opmerkingen dan ook niet.

11. De boot in gaan kan je juist ook vrienden opleveren.

12. Ook in de onderzoekswereld wordt ‘wethouder Hekking’ geregeld gezien. 

 




