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Stellingen

behorende bij het proefschrift

THE TELESCOPIC LOCKING NAIL
clinical experiences with a dynamic locking nail system

for femur and tibia

1. Het succesvolle gebruik van de rechte Telescopic Locking Nail in
zowel femur als tibia toont aan, dat anteversiekromming en Her-
zog-kromming geen absolute vereisten zijn voor implantaten die
gebruikt worden voor intramedullaire osteosynthese van respec-
tievelijk femur- en tibia-schachtfracturen.

2. Het dynamiseren van het telescoopmechanisme van de Telesco-
pic Locking Nail is een proces, dat zowel door de patient als
röntgenologisch waarneembaar is.

3. De combinatie van een proximaal/dorsaal gekozen insertiepunt
en het feit dat de bovenkant van de Telescopic Locking Nail na
dynamiseren op hetzelfde niveau blijft, lijkt tot minder knieklach-
ten te leiden na intramedullaire osteosynthese van de tibia met
de TLN in vergelijking tot conventionele grendelpensytemen.

4. Met een Telescopic Locking Nail slaat men met betrekking tot de
lengte van het implantaat altijd de spijker op de kop.

5. Het vrijkomen van metaalpartikels en corrosieproducten ter
plaatse van het telescoopgedeelte van de Telescopic Locking
Nail kan op deze piek leiden tot osteolyse.

6. a)Vanwege het frequenter voorkomen van materiaalbreuk en re-
operaties bij osteosynthese door middel van ongeboorde gren-
delpensystemen met geringe diameter, verdient het de voorkeur
om in het kader van de behandeling van tibiaschachtfracturen, de
mergholte zodanig op te boren, dat hierdoor beter belastbare im-
plantaten kunnen worden toegepast.
b)Trouw meteen de beste vrouw!



7. Compressie zonder vertiere meatregelen, zoals toegepast in di-
verse grendelpensystemen is niet de oplossing voor pseu-
darthrosen van de humerus.

8. Door het gebruik van het ultrasone scalpel bij de dissectie van de
galblaas tijdens laparoscopische cholecystectomie kan het aantal
iatrogene galbriaasperforaties aenzienlijk worden gereduceerd.

9. Vriescoupe onderzoek van de schildwachtklier bij Chirurgie we-
gens mammacarcinoom is betrouwbaar en uiterst patiöntvriende-
lijk.

10. Sinds Heer werd geannexeerd door Maastricht in 1970, is
"Mestreech" niet alleen meer "ls»ank" maar ook "bred".

11. Voor sommige Studenten is de horeca een belangrijke inkom-
stenbron, voorvelen een belangrijke uitgavenpost.

12. Van promoveren worden wachtljjsten niet korter.

Marco L.M.J. Goessens
Maastricht, 16 januari 2003


