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Stellingen behorende bij het proefschrift getiteld:

1.

UHMWPE sublaminaire kabels zouden veilig toegepast kunnen worden als glij-ankers in early
onset scoliose chirurgie. (dit proefschrift)

2.

Early onset scoliose kan succesvol worden behandeld met een gemodificeerd ‘Luque’ systeem.
Bij gebruik van metalen kabels vormen complicaties als gevolg van het optreden van metallosis
en kabelbreuk echter een nadeel. (dit proefschrift)

3.

In een schapenmodel laten UHMWPE sublaminaire kabels als onderdeel van een posterieur
groeigeleidingssysteem een normale groei toe van de wervelkolom. (dit proefschrift)

4.

Het blijkt mogelijk om met behulp van een posterieure tether in een varkensmodel een
deformatie van de wervelkolom in 3 vlakken te induceren. Het consistent verkrijgen van een
representatieve scoliose en de vertaalslag naar de kliniek blijft echter nog onzeker. (dit
proefschrift)

5.

Het optreden van autofusie is onlosmakelijk verbonden met ‘growth-friendly’ scoliose chirurgie
op zeer jonge leeftijd. (dit proefschrift)

6.

Bij het verrichten van dierexperimenteel scolioseonderzoek wordt men voor ethische dilemma’s
gesteld en worden de grenzen van het geduld en doorzettingsvermogen regelmatig opgezocht.

7.

Radiopaque UHMWPE kabels zullen op korte termijn een toepassing gaan krijgen in de in de
degeneratieve scoliose chirurgie.

8.

Binnen de sportorthopedie moet je in staat en bereid zijn om verder te kijken dan de bestaande
protocollen.

9.

“Intelligence is the ability to adapt to change.” (Stephen Hawking)

10.

“If you have everything under control,you’re not moving fast enough.” (Mario Andretti),

11.

“n Mens bewaart zijn eigen ik heel diep onder zijn huid
En wat daarbinnen in hem leeft komt er maar zelden uit.
Maar geef je hem een ronde bal, dan geeft ie zich totaal
Dan gooit hij er ook alles uit, dan is ie ’t helemaal.” (Toon Hermans)

