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Stellingen behorende bij het proefschrift:

ULTRASOUND OF DUPUYTREN’S DISEASE
AN IMAGE OF THE FUTURE
1.

Echografie is de meest geschikte manier van beeldvorming om de ziekte van
Dupuytren af te beelden (dit proefschrift)

2.

Echografische metingen van noduli in de palm bij de ziekte van Dupuytren
moeten door een enkele beoordelaar worden uitgevoerd (dit proefschrift)

3.

Er is pas sprake van groei van noduli bij de ziekte van Dupuytren wanneer bij
2
echografische metingen een verschil groter dan 16.9 mm in het transversale
2
vlak en 22.2 mm in het sagittale vlak wordt gemeten (dit proefschrift)

4.

Hypo-echogeniciteit van noduli bij de ziekte van Dupuytren is geen voorspeller
van groei, wanneer gemeten met lichamelijk onderzoek, 1 jaar later (dit
proefschrift)

5.

Echogeniciteit van noduli bij de ziekte van Dupuytren is gerelateerd aan
ziektestadium en is hierdoor waarschijnlijk ook een voorspeller van
ziekteactiviteit (dit proefschrift)

6.

Echogeniciteit van weefsel bij de ziekte van Dupuytren lijkt een voorspeller te
zijn van de tijd tot recidief na een PNF (dit proefschrift)

7.

Medicine is the only profession that labors incessantly to destroy the reason for
its own existence (James Bryce)

8.

Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben
gevonden (André Gide)

9.

If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail (Abraham
Maslow)

10. Je gaat het pas zien, als je het door hebt (Johan Cruijff)

