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Stellingen
behorend bij het proefschrift

Functional added value of microprocessor-controlled prosthetic knee joints

Patrick Theeven
Maastricht, 4 oktober 2012

1. Medicare Functional Classification Level-2 patiënten met een gemiddeld of hoog mobiliteits-
niveau kunnen makkelijker ganggerelateerde ADL taken uitvoeren als zij gebruik maken van  
een microprocessorgestuurd kniescharnier in plaats van een mechanisch gestuurd  
kniescharnier (dit proefschrift). 

2. Een patiënt met een beenamputatie ervaart een duidelijke meerwaarde van het gebruik  
van een microprocessorgestuurd kniescharnier ten opzichte van een mechanisch gestuurd  
kniescharnier. Deze meerwaarde komt minder tot uiting in het objectief gemeten functioneren 
van deze patiënten (dit proefschrift). 

3. Het verbeteren van de mogelijkheid tot functioneren van amputatiepatiënten door hun  
prothese te voorzien van een microprocessorgestuurd kniescharnier leidt niet automatisch  
tot een actievere levensstijl (dit proefschrift). 

4. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van microprocessorgestuurde knieprotheses 
moet meer gericht zijn op voor de patiënt relevante domeinen zoals activiteit en participatie        
(dit proefschrift).  

5. Veel problemen in belangrijke onderdelen van de zorg, zoals implementatie en innovatie,  
ontstaan doordat het zorgstelsel onvoldoende in staat is zich aan te passen aan de snelle  
technologische ontwikkelingen. 

6. Hoewel een verschil in prestatie van 1% niet altijd statistisch significant is, kan het voor de  
patiënt een wereld van verschil betekenen. 

7. Het is niet alleen de taak van de fabrikant om de effectiviteit van protheseonderdelen voor  
de patiënt te toetsen. Vooral in het vakgebied revalidatiegeneeskunde zou dit meer moeten 
worden ingebed en gefaciliteerd. 

8. De zorgverzekeraars kunnen de door hun gewenste transparantie binnen de indicatiestelling 
van protheseonderdelen waarborgen door een objectieve evaluatie van het functioneren van 
patiënten te financieren. 

9. “Measure what is measurable and make measurable what is not so.” (Galileo Galilei) 

10. Een overeenkomst tussen promoveren en je huis verbouwen is de opluchting die het geeft  
als het eindelijk voltooid is. 

11. Het feit dat ik vader werd tijdens deze promotieperiode heeft aangetoond dat men als                  
promovendus dus toch in staat is om iets voort te brengen dat zowel volmaakt als waardevol is.


