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STELLING EN 

behorende bij her proefschrift 'Fractures of the distal radius and osteoporosis in 
the elderly patient. From treatment of the unstable distal radial fracture to the 
Fracture and Osteoporosis outpatient clinic', J .H. Hegeman 

1. Er bestaat geen consensus over de beste behandeling voor instabiele distale radius 
fracturen bij oudere patienten (dit proefichrift). 

2. Her activiteiten niveau van de oudere patient met een instabiele distale radius 
fractuur moet een belangrijke rol spelen bij het maken van een keuze tussen de 
verschillende behandelingsmodalireiten (dit proefichrift). 

3. Een "simpele" distale radius fractuur bij de oudere patient is een voorteken van 
een volgende fractuur in meer dan 25% van de gevallen (dit proefichrift). 

4. Voor de oprichting van de Fractuur en Osteoporose polikliniek werden oudere 
patienten met een fractuur ten gevolge van een laag-energetisch trauma nauwelijks 
onderzocht op osteoporose, ondanks her feit dar er duidelijke richtlijnen zijn 
(dit proefichrift). 

5. De Fractuur en Osteoporose polikliniek is een goed instrument om effectief en 
zinvol een categorie patienten met een hoog risico op osreoporose te identificeren 
en behandelen (dit proefichrift). 

6. Bij de oudere patient die een borbreuk oploopt na een laag-energetisch ongeval 
is de chirurg I orthopedisch chirurg verantwoordelijk voor her initieren van 
onderzoek naar osteoporose. 

7. Elke full-time baan kan beschouwd worden als part-time als her vergeleken wordt 
met her full-time ouderschap. 

8. Waar ijs zit, zit geen cola (B. Smit). 

9. De Traumatologie heeft behoefte aan evidence-based medicine; om dit te bereiken 
client Nederland een groot Traumatologisch onderzoekscentrum te worden. 

10. Een van de redenen voor de chirurg I orthopedisch chirurg om patienten na een 
fractuur met her vermoeden op osteoporose niet een verder onderzoekstraject in 
te sturen is waarschijnlijk her ontbreken van een DBC Osteoporose voor de 
Heelkunde; zou de bakker een brood voor u maken als hij vooraf al wist dar hij 
er geen geld voor zou krijgen? 

11. Her overmatig declameren van kunde is niet zelden een reken van onkunde. 

12. Wies kieken en niks zeggen das 't verstandigste wa-j doan kont (Twents gezegde). 


