
STELLINGEN 

1) Bij patienten met recent letsel van pols, knie of enkel heeft een kort MRI onderzoek 
met als doel het identificeren van patienten die geen aanvullende behandeling nodig 
hebben geen aanvullende waarde boven anamnese, lichamelijk onderzoek en 

rontgenonderzoek. 

2) Een kort MRI onderzoek bij alle patienten met recent traumatisch letsel van pols of 
enkelleidt vanuit maatschappelijk oogpunt niet tot kostenreductie. 

3) Bij patienten met recent traumatisch knieletsel is vanuit maatschappelijk perspektief een 
kort MRI onderzoek een potentieel middel om zowel kosten te verminderen als herstel 

te versnellen. 

4) Een patient is bij verdenking op een meniscusrupruur niet slechter af als hij met een 
laagveld MRI scanner onderzocht wordt vergeleken met een hoogveld MRI scanner. 

5) Als een trial tot een statistisch niet significant verschil leidt, moet eerst een value of 
information ana1yse verricht worden voordat besloten wordt tot aanvullend onderzoek. 

6) De scepsis van sommige · clinici en radiologen ten opzichte van laagveld dedicated 
extremity MRllaat zien dat het concept van kosten-effectiviteit geen onderdeel uitmaakt 
van hun medisch besliskundig algoritme. 

7) Bedrijfsklinieken leiden voor niet werkenden tot een relatieve afname, maar een 

absolute toename van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. (Brouwer, Health 
Econ. 8:65-73). Desondanks weegt het feit dat niet-werkenden niet in gelijke mate 
profiteren voor velen kennelijk zo zwaar dat zij liever de bedrijfskliniek in zijn geheel 
afwijzen. 

8) In het jaar 2010 is MRI het standaard eerste onderzoek bij patienten met een torsieletsel 
van de knie. 

9) In landen waar de doodstraf staat op het bezit van een kleine hoeveelheid drugs, wordt 
kennelijk voorbij gegaan aan het feit dat het bezit van drugs in de eerste plaats strafbaar 
werd gesteld omdat het gebruik ervan slecht kan zijn voor je gezondheid. 

10) Als een 'coalition of the willing' wordt samengesteld onder de dreiging van het 

terugtrekken van economische, militaire en politieke steun, kun je je afvragen wat het 
precies is dat coalitiegenoten willen. 

11) Niets is gevaarlijker dan een idee, als je maar een idee hebt. 
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