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Bij de behandeling van een complexe syndactylie kunnen er

met de "double opposing palmar flaps" goede nagelwallen

worden gevormd en kan er een betere bedekking worden

verkregen van de eindphalangen dan met een huidtransplan-

taten van volledige dikte.

Het gebruik van midlaterale incisies in de handchirurgie

bij jonge kinderen dient als een kunstfout beschouwd te

worden.

Bij correctie van een syndactylie is het splitsen van de

vingers van minder belang dan de constructie van de web.

Correcties van congenitale handafwijkingen dienen bij

voorkeur voor het tweede levensjaar aan te vangen.

Het is te verwachten dat bij correctie van een syndacty-

lie binnen zes weken na de geboorte er minder litteken-

vorming en minder recidieven zullen optreden dan bij een

correctie in een latere periode.



6 Het arabische spreekwoord "Iedere marskramer prijst wat

hij in zijn mars heeft" geldt mutatis mutandis ook voor

plastisch chirurgen.

7 De chirurg is verantwoordelijk voor elke complicatie van

een door hem, of een onder zijn supervisie, verrichtte

operatie.

8 Preoperatieve hyperalimentatie is zinvol bij patiënten

met een carcinoom van de tractus digestivus, mits deze

patiënten ondervoed zijn, de tumor chirurgisch curatief

te behandelen is en de voedingssuppletie gedurende min-

stens vijf dagen preoperatief toegepast wordt.

F.M. van Lammeren, proefschrift, Amsterdam 1985.

9 In menig academisch ziekenhuis in Nederland lijkt de zorg

voor de organisatie belangrijker te zijn geworden dan de

zorg voor de patiënten.

10 In phalloplasty, the results of free flap techniques are

superior, in cases where metaidoioplasty is not indica-

ted.

J.J. Hage, proefschrift, Amsterdam 1992.

11 Lui zijn is de gewoonte uit te rusten voordat er ver-

moeidheid kan optreden.

J.J. van der Biezen.


