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Stellingen behorende bij het proefschrift

Hip arthroplasty in the very elderly:
anatomical and clinical considerations
Tim A.E.J. Boymans
1.

De morfologie van het proximale femurkanaal is verschillend tussen mensen jonger en ouder
dan 80 jaar. Deze verschillen zijn aanwezig in drie dimensies, zijn asymmetrisch en komen meer
uitgesproken voor bij vrouwen dan bij mannen. Dit proefschrift

2.

Vergeleken met mensen jonger dan 80 jaar, staat bij mensen van 80 jaar en ouder het centrum
van de femurkop in een meer mediocaudale (varus) positie. Deze positie is gecorreleerd met de
diameter van de femurkop, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. Dit proefschrift

3.

Indien een ongecementeerde femurcomponent wordt gekozen bij behandeling van oudere
patiënten, is een rechte, platte wigvormige component het best in staat een optimale vulling
van het proximale femurkanaal in het coronale vlak te bewerkstelligen, ongeacht de morfologie
van het kanaal in die zone. Dit proefschrift

4.

Ondanks de vele ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de hedendaagse
ongecementeerde femurcomponenten, leiden gecementeerde femurcomponenten nog steeds
tot significant minder implantaat‐gerelateerde complicaties bij hemiprothesiologie van de heup
bij ouderen met een fractuur van het collum femoris. Dit proefschrift

5.

Er bestaat aanzienlijke variatie en zelfs tegenstrijdigheid onder orthopaedisch chirurgen
gespecialiseerd in heupprothesiologie met betrekking tot de keuze voor gecementeerde danwel
ongecementeerde fixatie van de femurcomponent bij primaire totale heupprothesiologie. Dit
proefschrift

6.

De keuze voor het ontwerp en de fixatiemethode van femurcomponenten bij heup‐
prothesiologie dient aangepast te worden aan de leeftijdsgroep van de patiënten bij wie ze
worden gebruikt. Dit proefschrift

7.

In Nederland is gezondheidszorg nog steeds te veel ziektezorg. Juist orthopaedie is een
specialisme dat een voortrekkersrol kan nemen bij preventie van aandoeningen en het
waarborgen van gezondheid.

8.

In de toekomst zal de patiënt meer en meer gefaciliteerd worden door slimme toepassingen
van ICT binnen de gezondheidszorg. Hopelijk gaat de arts er qua efficiëntie tijdens het dagelijks
werk uiteindelijk ook op vooruit.

9.

Niet alleen in de kliniek, maar juist ook bij onderzoek en innovatie leidt samenwerking met
andere disciplines dikwijls tot nieuwe inzichten.

10.

Materiaalgevoel is de kurk waarop de vakman drijft. I. Nijst, rector Ambachtsschool Maastricht

11.

De wijze waarop de term ‘cowboy’ wel eens wordt gebruikt voor snijdende specialisten,
suggereert ten onrechte een gebrek aan aandacht en zorg van echte cowboys. Ide C. Heyligers

