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THE MALLORY-HEAD HYDROXYAPATITE

COATED FEMORAL PROSTHESIS

van

Taco Gosens



1 - De Oxford Heup Score is een bruikbaar instrument om de
resultaten van heupvervanging weer te geven. ("#«

2 - De Mallory-Head HA-gecoate femorale heupprothese heeft goede klinische en
radiologische resultaten en een excellente overleving na gemiddeld 6 jaar bij
standaard primaire en dysplastisch primaire heup arthroplastieken alsook bij het
gebruik van de standaard primaire prothese in revisie-patienten. (i

3 - De radiologische uiting van de remodellering rondom de Mallory-Head HA-
gecoate femorale heupprothese wordt bepaald door de vulling van het femorale
kanaal door de prothese en niet zo zeer door de diameter van de prothese en/of
de vorm van het femur.

4 - Bij de Mallory-Head HA-gecoate femorale heupprothese is er sprake van een
zodanige stress redistribute dat in zone 7 zelfs een herstel van het aanvankelijke
botverlies wordt gezien met DEXA scanning. Dat er echter ook een herstel van
de Bone Mineral Density optreedt in zone 4 moet worden gezien als een distale
stress transfer, (i/i't

5 - Osteoporotische patienten remodelleren slechter na het plaatsen van een ongece-
menteerde heupprothese: zij hebben meer botverlies en het herstel is minder dan
bij niet osteoporotische patienten.

6 - Bij het plaatsen van een cementloze femorale heupprothese is de pre-operatieve
Bone Mineral Density meer van invloed op de post-operatieve Bone Mineral
Density dan het design van de prothese. (iftr



7 - It is more important to know what patient the disease has, than what
disease the patient has.

8 - Meten is weten, maar men moet wel weten wat te meten.

9 - In learning you will teach, in teaching you will learn.

10 - Het koste wat het kost bezuinigen in de gezondheidszorg, het onderwijs en bij
justitie gedurende het afgelopen decennium heeft veel gekost. (»/yw varfer, 200/,)

11 - De discussie over normen en waarden is eigenlijk een discussie over de waarde
van normen.

12 - Als de gelden, gespendeerd door de ziektekostenverzekeraars aan reclamespotjes
en sponsoring van sportclubs, besteed zouden worden aan de werkelijke zorg,
dan zou de wachttijdenproblematiek substantieel effectiever worden aangepakt.

13 - Een opleider dient geselecteerd te worden op zijn of haar didactische kwaliteiten
en niet op zijn of haar wetenschappelijke prestaties.
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Goirle 2004




