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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Radiofrequency Lesions of the Dorsal Root
Ganglion in the Treatment of Spinal Pain

van Maarten van Kleef



1. Bij het merendeel van patiënten met chronische cervicobrachialgie speelt
nociceptie een wezenlijke rol in het samenspel van factoren die uiteindelijk leiden
tot de pijnbeleving van de patiönt (dit proefschrift).

2. Indien een radiofrequente lesie wordt aangebracht in het dorsale ganglion treedt
destructie op m het dorsale ganglion van alle typen zenuwvezels (dit proefschrift).

3. Indien een radiofrequente lesie zodanig wordt aangebracht dat het dorsale
ganglion in de periferie van de lesie gelegen is, dan is er twee weken na het
aanbrengen van de lesie een significante proliferatie en regeneratie van satelliet-
cellen zichtbaar in het ganglion (dit proefschrift).

4. Bij een geselecteerde groep patiënten met chronische cervicobrachialgie is
behandeling met radiofrequente lesies van het dorsale ganglion een effectieve
behandeling om de klachten te reduceren (dit proefschrift).

5. Bij een geselecteerde groep patiënten met chronische cervicobrachialgio treedt
door het toedienen van radiofrequente stroom, na 8 weken een significante
reductie van de pijnintensiteit op (dit proefschrift).

6. Indien een radiofrequente lesie van het dorsale ganglion volgens de In dit
proefschrift beschreven techniek wordt uitgevoerd treedt er na de procedure geen
aantoonbare schade op aan de dikke gemyeliniseerde vezels, gemeten met
elektromyografie en sensory evoked potentials (dit proefschrift).

7. De term "percutaneous partial rhizotomy" voor de procedure zoals beschreven
in dit proefschrift is incorrect. De term "selective dorsal root ganglion lesion" is
een betere beschijving.

8. Het tijdstip waarop een anti-nociceptieve behandeling met invasieve technieken
bij patiënten met spinale pijn dient plaats te vinden, moet nader onderzocht
worden. Wellicht dient deze interventie vroeger in het ziekteproces plaats te
vinden.

9. Door de Raden van Bestuur van Academische Ziekenhuizen en Colleges van
Bestuur van Universiteiten worden tegenwoordig dusdanige eisen gesteld aan
hoogleraar/hoofd van een afdeling dat deze personen in de toekomst alleen door
genetische manipulatie beschikbaar zullen komen. Het is zaak nu reeds hiermee
aan te vangen.

10. Als de huidige trend in de neonatologie zich voortzet, zullen voor het jaar 2010
de eerste spermatozoa beademd worden.

11. Behandeling van chronische pijnpatiënten is een "vak apart".

12. De bewering in het medische tijdschrift "The Lancet" dat WHIPLASH tussen de
oren zit dient letterlijk te worden opgevat (Lancet 347; 1207-1211, 1996).


