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STELLINGEN 

 

1. Een ongecementeerde acetabulum component leidt tot meer polyethyleen slijtage 

dan een gecementeerde acetabulum component (dit proefschrift). 

2. Het succes van een ongecementeerde acetabulum component wordt vooral bepaald 

door de kwaliteit van het gebruikte polyethyleen (dit proefschrift). 

3. Pseudotumoren zijn niet alleen voorbehouden aan metaal-op-metaal (MoM) 

heupprotheses, maar komen ook voor bij conventionele metaal-op-polyethyleen 

(MoP) heupprotheses (dit proefschrift). 

4. Pseudotumorvorming rond een heupprothese heeft geen invloed op de heupfunctie 

en het welbevinden van de patiënt (dit proefschrift). 

5. MoM heupprotheses met een kleine kop diameter hebben een vergelijkbare 

pseudotumor incidentie als conventionele MoP heupprotheses (dit proefschrift). 

6. MoM heupprotheses met een kleine kop diameter hebben een vergelijkbaar klinisch 

resultaat als conventionele MoP heupprotheses, ook op langere termijn (dit 

proefschrift). 

7. Een nieuwe heup is al snel een oude heup. 

8. Een goed articulerende dokter is minstens zo belangrijk als een goed articulerende 

heup. 

9. De komst van het nieuwe EPD geeft een extra dimensie aan het begrip ‘complexe 

zorg’.  

10. Er bestaat een omgekeerd evenredig verband tussen de leeftijd van een sporter en 

de diameter van de bal.  

11. Nemen, NAM, genomen (Groningse uitdrukking). 

 


