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Stellingen proefschrift Joep Kraeima  

1. Het fuseren van CT- en MRI-scans is de belangrijkste schakel in het adequaat 3D-plannen van 

een tumorvrij botsneevlak bij oncologische kaakresecties (dit proefschrift) 

 

2. Het peroperatief bepalen van het benige resectievlak bij een oncologische kaakresectie is 

minder operateurafhankelijk wanneer gebruik wordt gemaakt van een 3D-operatieplanning, 

waarbij zowel CT-als MRI-scans zijn opgenomen ter visualisatie van het kaakbot en de tumor 

(dit proefschrift) 

 

3. De MRI-scan gaat de CT-scan vervangen als belangrijkste beeldvormende modaliteit in de 3D-

virtuele chirurgische planning (dit proefschrift) 

 

4. Door de 3D-visualisatie van de ontvangen radiotherapie dosis kan de chirurgische resectie van 

het door osteoradionecrose aangedane kaakbot exact gepland worden. (dit proefschrift) 

 

5. Patiënt specifieke osteosynthese materialen verbeteren de accuratesse van de beoogde 

verplaatsing van de bovenkaak in orthognatische chirurgie; deze verbetering is vaak sterker 

naarmate de geplande verplaatsing groter is (dit proefschrift) 

 

6. Het patiënt specifiek ontwerpen van de Groningen TMJ-prothese en bijbehorende 

chirurgische plaatsingsguides maakt accurate plaatsing van deze prothese mogelijk (dit 

proefschrift) 

 

7. De 3D-operatieplanning, het ontwerp en de vervaardiging van de Groningen TMJ-prothese 

laten zien dat de rol van de behandelaar en de fabrikant van medische hulpmiddelen 

verandert (dit proefschrift) 

 

8. Het digitaal uitgeven van een proefschrift is een voordehand liggende keuze 

 

9. Veelal wordt gesproken over een precies (chirurgisch) resultaat, waar men eigenlijk accuraat 

bedoelt 

 

10. De technisch geneeskundige is (genees-)kundig genoeg wanneer deze een klinische 

specialisatie opleiding heeft voltooid 

 

11. Het integreren van een technisch geneeskundig specialist binnen de afdeling MKA-chirurgie 

waarborgt efficiënt en adequaat gebruik van (3D-)technologie 

 

12. (3D-) plan your operation, (3D-) operate your plan (naar S.R. Schelkun- lessons from aviation 

safety)  

 


