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1. Corticosteroïd injecties geven een significante reductie van pijn en verbetering van functie 
binnen de eerste 3 maanden na injectie. (dit proefschrift)

2. Er is sprake van een cumulatief effect van corticosteroïd injecties bij subacromiale klachten. 
(dit proefschrift)

3. Patiënten behandeld met een hyaluronzuur injectie voor een subacromiaal impingement 
vertonen meer pijnklachten gedurende de eerste 3 maanden na de subacromiale injectie.  
(dit proefschrift) 

4. Met behulp van een 3 dimensionale gyroscoop zijn abductie en anteflexie beweging goed 
reproduceerbaar te meten. (dit proefschrift)

5. De combinatie van zowel de effectiviteit van subacromiale injecties als van het resultaat van 
fysisch diagnostische testen betekent een verbetering voor de behandeling in zowel eerste als 
tweede lijn. (dit proefschrift)

6. Toepassing van een reversed schouderprothese bij een biconcaaf of type B2 glenoïd met 
subluxatie van de humeruskop naar posterior leidt tot minder complicaties dan toepassing 
van een anatomische schouderprothese.

7. Antibiotica profylaxe bij gewrichtsprothese patiënten is niet nodig in geval van 
tandheelkundige en / of mondhygiënische behandeling. (Concept Richtlijn NOV + KNMT)

8. De reductie van de postoperatieve surveillance periode voor implantaten van 1 jaar naar 
90 dagen, zoals in 2013 vastgesteld door de CDC, zou bij gewrichtsprothesen een groot 
aantal postoperatieve wondinfecties doen missen, bij knieprothesen zelfs 25%. (Dicks et al, 
Infect Control Hosp Epidemiol. 2014 May;35(5):570-3). Het is goed als in Nederland dit geen 
navolging verdient bij de landelijke PREZIES surveillance.

9. De huidige maatschappelijke vraag naar transparantie in de zorg leidt in de praktijk tot 
stroperigheid in de spreekkamer.

10. Een complicatie is vervelend, maar niet alles wat vervelend is, is een complicatie.  
(JWK Louwerens, 2015)

11. De kracht van communicatie ligt in de verpakking van de boodschap.

Stellingen behorend bij het proefschrift

Ludo I.F. Penning 
Maastricht, 18 november 2015
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