
STELUNGEN 

behorende bij het proefschrift 

THE INTRACAPSULAR FEMORAL NECK FRACTURE IN RELATION TO 

MENTAL STATE 

1. De mentale status van een patiënt met een gedlsloceerde întracapsulaire fractuur van 

het collum femor!s heeft een significant effect op de overleving en het functioneel 

resultaat, ongeacht de behandelingsmethode. (dit proefschrift) 

2. Hemiarthroplastiek is een grote chirurgische ingreep met een aanzienlijke morbiditeit 

en zou vermeden moeten worden bij patiënten met een geringe levensverwachting en 

slechte preoperatieve mobiliteit. (dit proefschrift) 

3. Vroege complicaties van interne fixatie van gedisloceerde fracturen van het collum 

femoris kunnen worden vermeden door een adequate beoordeling van de dislocatie, 

de kwaliteit van de repositie en de chirurgische techniek. Wanneer een adequate 

repositie niet mogelijk is, moet een primaire hemiarthroplastîek worden overvvogen. 

(dit proefschrift) 

4. Late complicaties van interne fixatie zoals non-union en avasculaire necrose van de 

femurkop zijn niet relevant voor oudere patiënten met cognitieve stoamissen 

vanwege hun slechte levensverwachting. (dit proefschrift) 

5. De overleving en het functioneel resultaat van hemiarthroplastiek voor patiënten met 

een gedisloceerde intracapsulaire fractuur van het collum femoris met een goede 

preoperatieve fysieke en mentale conditie zijn acceptabel. (dit proefschrift) 

6. Entre Ie bistouri du chirurgien et Ie couteau de I' assasin, 11 n' y a différence que d' 

intention. (René Lerlche) 

7. You say that tying up the blood vessels after an amputation is a new method, and 

should therefore nat be used. That is a bad argumentfora doctor. (Ambroise Paré) 



8. The best surgeon, like the best genera!, is the one who makes the fewest mistakes. 

(Sir Astfey Cooper) 

9. Als werkelijkheidszin bestaat, moet mogelijkheidszin - het vermogen om alles te 

denken wat evengoed zou kunnen zijn - ook bestaan. (Robert Musil, De man zonder 

eigenschappen) 

10. Het zogenaamde 'mobieltje' heeft wel de communicatieve mogelijkheden maar niet de 

communicatieve vaardigheden van de gemiddelde gebruiker verbeterd. 

11. Oesters zijn de meest delicate, verfijnde zeevruchten. Ze blijven de hele dag In bed. 

Ze werken en sporten niet, ze drinken ongelooflijk veel en wachten rustig af tot het 

eten naar hen toekomt. (Hector Bofltho, The G/orious Oyster) 
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