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Stellingen
1. Een intra-operatieve of postoperatieve CT scan is noodzakelijk bij de chirurgische behandeling
van acetabulumfracturen, omdat röntgenfoto’s en fluoroscopie de resterende fractuurverplaatsing
onderschatten (dit proefschrift).
2. 2D metingen van de fractuurverplaatsing zijn gebruikersafhankelijk en leiden daarmee tot
verschillen in de behandelstrategie en in de inschatting van de prognose na operatieve behandeling
van acetabulumfracturen (dit proefschrift).
3. 3D metingen van het fractuuroppervlak kunnen een inschatting geven van het risico op een totale
heupprothese na operatief herstel van acetabulumfracturen (dit proefschrift).
4. 3D-geassisteerde chirurgie verkort de operatietijd en vermindert het bloedverlies in vergelijking
met conventionele chirurgie bij acetabulumfracturen (dit proefschrift).
5. Chirurgische mallen in combinatie met aangebogen conventionele implantaten zijn een goed
alternatief voor patiënt-specifieke implantaten bij acetabulumfracturen (dit proefschrift).
6. 3D virtuele chirurgische planning en patiënt-specifieke implantaten kunnen zorgen voor een
minder uitgebreide operatieve benadering (dit proefschrift).
7. Het gebruik van een virtueel 3D model hoort onderdeel te zijn van de standaard behandeling van
acetabulumfracturen.
8. Bij de behandeling van acetabulumfracturen is de Technisch Geneeskundige de missende schakel
tussen technologie en kliniek in het behandelteam.
9. Het maken van een 3D virtuele chirurgische planning is voorbehouden aan de Technisch
Geneeskundige, omdat zij zowel de benodigde technische kennis als een BIG registratie bezitten.
10. Een goede voorbereiding is het halve werk.
11. Even in the best hands, good results do not exceed 80%, leaving a lot of room for improvement
(Cimerman et al. 2021).

