The effectiveness of injections in cuffdisorders and
improvement of diagnostics
Citation for published version (APA):
Penning, L. I. F. (2015). The effectiveness of injections in cuffdisorders and improvement of diagnostics.
Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20151118lp

Document status and date:
Published: 01/01/2015
DOI:
10.26481/dis.20151118lp
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 17 Jan. 2022

Stellingen behorend bij het proefschrift

“The effectiveness of injections in cuffdisorders
and improvement of diagnostics”
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.

Ludo I.F. Penning
Maastricht, 18 november 2015

