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1. De barostat beïnvloedt de motorische respons van de maag op een maaltijd 

dusdanig dat de werkelijke betekenis van de bevindingen gedaan op het 
gebied van de maagfysiologie met behulp van een barostat heroverweging 
verdient.  Dit proefschrift 

 
2. Magnetic Resonance Imaging is een nauwkeurige, niet-invasieve techniek, 

die gelijktijdig verschillende facetten van de motorische maagfysiologie na 
een maaltijd kan meten.  Dit proefschrift  

 
3. Magnetic Resonance Imaging biedt de mogelijkheid om een subgroep van 

patiënten met functionele dyspepsie te onderscheiden van gezonden op 
basis van de vroegtijdige veranderingen in maagvolumes en maaltijd 
distributie.  Dit proefschrift 

 
4. Somatostatine zorgt voor een snellere afname van de maagvolumes na een 

maaltijd door een vroegere initiatie van de maaglediging bij zowel patiënten 
met functionele dyspepsie als gezonden.  Dit proefschrift 

 
5. De tanende interesse in het aandachtsgebied Neurogastroenterologie en 

Motiliteit binnen de Maag-, Darm- en Leverziekten in Nederland, onder 
andere tot uiting komend in het afnemend aantal universitaire centra hierin 
gespecialiseerd, is een serieuze bedreiging voor patiënten met veel 
voorkomende aandoeningen binnen dit aandachtsgebied. 

 
6. De huidige capaciteitsproblematiek beperkt de rol van Maag-, Darm- en 

Leverartsen bij de niet-endoscopische behandeling van maligniteiten van de 
tractus digestivus, terwijl zij hier juist leidinggevend in zouden dienen te zijn. 

 
7. Fysiologisch relevante galblaascontractie geschiedt alleen wanneer de 

hoeveelheid vet aanwezig in het duodenum zich boven een bepaalde 
drempelwaard bevindt. 

 
8. Visie en consistentie van beleid aangaande de landelijke verdeling van 

opleidingsplaatsen tot specialisten is noodzakelijk, waarbij de capaciteit voor 
het aanleren van endoscopische verrichtingen in een opleidingsregio wat 
betreft de Maag-, Darm- en Leverziekten mede maatgevend mag worden. 

 
9. „Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie 

urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün – 
und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, 
wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzu tut, was nicht ihnen, 
sondern dem Auge gehört.”  Heinrich von Kleist in een brief aan Wilhelmine von 
Zenge, 1801 


