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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Aspects of physiotherapy in the peri-operative
management of total knee arthroplasty patients
Ton Lenssen
1.

Toevoegen van continu passieve beweging aan een standaard
fysiotherapeutische interventie is effectief in de nabehandeling van patiënten na implantatie van een totale knieprothese. (dit proefschrift)

2.

Toevoegen van continu passief bewegen aan een standaard
fysiotherapeutische interventie leidt niet tot een betere bewegingsuitslag op langere termijn. (dit proefschrift)

3.

Reproduceerbaarheid kan onderverdeeld worden in betrouwbaarheid en overeenstemming, helaas is toepassing van deze
kennis nog niet wijdverspreid. (dit proefschrift)

4.

Twee maal daags fysiotherapeutische behandeling heeft geen
meerwaarde boven eenmaal daags behandelen in de klinische
fase na implantatie van een totale knieprothese. (dit proefschrift)

5.

Een fysiotherapeut is vooral een begeleider van patiënten,
met kennis van ziekte- en herstelprocessen.

6.

De ‘Ottawa ankle rules’ is een adequaat instrument om fracturen uit te sluiten binnen de eerste week na optreden van
een enkelletsel.

7.

Functionele behandeling van een acuut enkelletsel met behulp van een tapebandage of brace is effectiever dan immobilisatie.

8.

Meer dan 25% van de patiënten die een meniscectomie ondergaat ontwikkelt binnen 15 jaar gonartrose.

9.

Het gegeven dat een uil wijsheid symboliseert terwijl een
uilskuiken wordt geassocieerd met domheid ondersteunt het
gezegde ‘wijsheid komt met de jaren’.

10.

Intrinsieke motivatie bepaalt het welslagen van een activiteit meer dan alle extrinsieke factoren bij elkaar.

