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Stellingen
behorende bij het proefschrift: Patients treated with the long Gamma nail.

Ron van Doom, Maastricht 19 Oktober 2001

I Functionele pijn is het belangrijkste voorteken voor het ontstaan van een breuk door een

metastatisch botdefect in het proximate femur.

2. Bij het gebruik van een standaard Gamma nagel dient er de mogelijkheid zijn direct een lange

Gamma nagel te kunnen plaatsen.

3. Bij een derotatie en verlengings osteomie in een sessie dient een spongiosa plastiek te worden

verricht voor het bereiken van een optimaal resultaat.

4. De meeste complicates bij het gebruik van de lange Gamma nagel treden op bij het distaal grende-

len. Deze complicatie wordt voor a I bij de oudere patienten gezien.

5. De. aan het eind van de operatie aangeduidde. toegestane belastbaarheid van de lange Gamma nagel

is meer afhankelijk van de attitude van de Operateur, dan van de positie van de collumschroef. enig

fc. of een wetenschjppeJiyke oordeelsvorming

6. De lange Gamma nagel is een goed implantaat, doch zal over een aantal jaren geheel zijn vervangen.

7 Fractuur classificaties zijn onbruikbaar voor het vergelijken van uitkomst van zorg. Zij kunnen beter

worden ontwikkeld om de Operateur een handvat te bieden bij de te volgen therapie. In dit verband

is het in 3 klassen indelen van proximate femurfracturen nuttig om preoperatief te bezien hoe te

handelen bij de repositie. "

8. Bij laparoscopische Chirurgie helpt een läge drempel tot conversie Problemen voorkomen. Bij een

endovasculaire abdominale stentplaatsing lijkt het veiliger. indien mogelijk. een conversie enkele

dagen uit te stellen.

9. Niet het penneke maar het menneke' bepaalt het resultaat van een intramedullaire osteosynthese.

(Jos Vroemen)

10. Het geven in 'geven en nemen' is van een andere kwaliteit dan van geven in ' geven en krijgen".

11. Het leven is om te genieten. geniet om te leven. »;

12. Als een patient niet tevreden is over een dokter is dat geen reden om een klacht in te dienen maar

om een andere dokter te zoeken.

13. Beter tien vogels in de lucht dan een in de hand.

Dar. zeg ifc... Qarruna/


