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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Innervation, Control and Electromyography of the Urinary Bladder

1. De verbindingen, die elektrische activiteit voor de mictiecyclus geleiden, zijn door de
neurowetenschappers niet eenduidig beschreven.

2. Het is mogelijk elektrische fenomenen van het blaasspierweefsel op te sporen, ondanks
dat mechanisch opgewekte signaal artefacten zieh in hetzelfde läge frequentiebereik
manifesteren als het EMG van de blaas.

3. Elektrische activiteit gemeten in glad blaasspierweefsel hoeft niet uitsluitend te duiden op
contractie, maar kan ook relaxatie betekenen.

4. Het simultaan registreren van mechanische en elektrische blaasactiviteit is nodig om het
funetioneren van de blaas beter te begrijpen, maar tot nu toe is daar nog geen goede
oplossing voor gevonden.

5. De slow waves geregistreerd in maag- en darmweefsel met chronisch geTmplanteerde
elektroden zouden mechanisch opgewekte signaal artefacten kunnen zijn.

6. De beschrijvende aard en brede klinische toepassing van de urodynamica remmen het
verdere begrip van en onderzoek naar de werkelijke oorzaken van incontinentie en het
siecht funetioneren van het uropoetisch systeem.

7. De nomenclatuur die gebruikt wordt in de Engelstalige uropoetische literatuur is
verwarrend en houdt zieh niet aan de standaard van de Nomina anatomica.

8. Aan zowel het onderzoek met PET scans van de hersenen tijdens mictie als aan het
onderzoek van bekkenbodemspieren worden argumenten ontleend voor de
aanwezigheid van een lateralisatie van de sturing van het uropoetisch systeem. De
neurofysiologische resultaten met elektrodes op de onderbuik van vrijwilligers
ondersteunen deze conclusie niet.
(ß/o/c ef a/., 7597, ßra/n; ß/o/c ef a/., 7997, J Comp A/euro/; ß/o/c ef a/., 7998, ßra/n;
F/scner ef a/., 7992, Zenf ß/ Gynae/co/;

9. Gegeven een ingang en een vastgestelde uitgang zal het beschreven wiskundige model
van de lagere urinewegen sterk afwijken van de werkelijkheid.
(Van Du/n ef a/., 7999, /Arcrt PA7ys/o

10. Bij een definitie van het blaas elektromyogram als zijnde meer dan twee maal de
standaard deviatie van de ruis plast de rat al bij het dichtslaan van een deur, temeer als
het EMG met een elektrode gemeten wordt op een ongedempte tafel.
(Scheepe ef a/., 7998, A/eurouro/ l/rodyn,)

11. Als er net zoveel moeite werd gestoken in de miniaturisatie van apparatuur voor
neurostimulatie als in het ontwikkelen van een nieuwe auto, dan zou de last voor de
patient minder zwaar zijn.


