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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

Long-term outcomes of sports injuries 

van 

R. Dekker 

Na prive-ongevallen zijn sportongevallen de meest 
voorkomende oorzaak van letsels die behandeling op een 
afdeling spoedeisende hulp behoeven. 

II 
De kans op het optreden van nadelige lange termijn gevolgen 
is bij klinisch behandelde sportletsels groter dan bij de 
sportletsels die poliklinisch worden behandeld. 

Ill 
Beperkingen en handicaps als gevolg van een paardrijletsel 
komen dermate veel voor dat intensieve follow-up van de 

betreffende patienten ge"indiceerd is. 

IV 
Ondanks het feit dat lange termijn beperkingen en handicaps 
na een sportletsel veelvuldig optreden, dient 
sportbeoefening, gezien de vele voordelen ervan, 
onverminderd gestimuleerd te worden. 

v 

Er bestaat geen even redig verband tussen de ernst van een 
sportletsel uitgedrukt in de Injury Severity Score (ISS) en de 
kans op nadelige gevolgen van het sportletsel. 



VI 
Het aantal emstige letsels optredend bij paardrijden laat zich 
moeilijk rijmen met de aanname dat een paard een edel dier 
is. 

VII 
De verbetering van preventieve medicamenteuze 
maatregelen heeft de rol van de revalidatiearts bij de 
behandeling van hemofiliepatienten ingrijpend veranderd. 

VIII 
De ernst en de gevolgen van de aandoening Epidermolysis 
Bullosa rechtvaardigen alleszins een intensieve 
multidisciplinaire begeleiding. 

IX 
Het verdwijnen van de gewoonte om aan auto's bijnamen als 
"eend" en "snoek" te geven is tekenend voor de uiterlijke 
uniformiteit van het hedendaagse wagenpark. 

X 
Ook bij het schrijven van een dankwoord is het 
rechtvaardigheidsprincipe van toepassing: behandel gelijken 
gelijk en ongelijke ongelijk. 

XI 
Handicaps, zoals zoveel droeve bijverschijnselen van het 
Ieven, worden vaak in eufemismen verpakt. (Colin Dexter, A 

remorseful day, 2000) 

XII 
De beloning van makelaars op percentagebasis stimuleert 
niet te komen tot een zo laag mogelijke aankoopprijs. 


