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Stellingen

 1.  Injectietherapie met ‘urethral bulking agents’ (UBA’s) is geschikt voor  
alle volwassen vrouwen met stress urine incontinentie (dit proefschrift).

 2.  Injectietherapie met Zuidex™ en Macroplastique, respectievelijk gebruik- 
makend van het Zuidex™ systeem en het Macroplastique Implantatie  
Systeem, resulteert in een (subjectieve en objectieve) verbetering van stress 
urine incontinentie bij volwassen vrouwen (dit proefschrift).

 3.  Het Zuidex™ systeem en het Macroplastique Implantatie Systeem worden  
na locale anesthesie als minimaal invasieve systemen goed verdragen door  
de behandelde vrouwen en zijn makkelijk te gebruiken door de operateur  
(dit proefschrift).

 4.   Een belangrijk voordeel van injectietherapie is de goede verhouding tussen  
succes en risico van de behandeling (dit proefschrift).

 5.  Injectietherapie met UBA’s heeft een plaats na bekkenbodemspieroefeningen 
en voor chirurgische interventies in het behandelalgoritme voor stress urine 
incontinentie bij volwassen vrouwen (dit proefschrift).

 6.  De meeste vrouwen met stress urine incontinentie geven de voorkeur aan  
een minder invasieve behandeling met een lager risico op complicaties,  
ook al is de kans op genezing lager in vergelijking met meer invasieve  
behandelingen (Dudley Robinson; J Pelvic Surg Med 2003;9:273-7).

 7.  Een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarbij injectietherapie  
vergeleken wordt met een suburethraal bandje als behandeling voor stress  
urine incontinentie bij volwassen vrouwen, is noodzakelijk voor verdere  
plaatsbepaling in het behandelalgoritme van stress urine incontinentie.

 8.  Val (jezelf niet) af. 

 9.  Lopen met grote pas bij zwakke bekkenbodemspieren geeft natte voeten.

 10.  Gezien de verdergaande automatisering in de gezondheidszorg, zoals het 
elektronisch patiënten dossier, is het zinvol een cursus blindtypen in het  
curriculum geneeskunde op te nemen, zodat de dokter de patiënt aan kan 
blijven kijken.

 11.  Medische operaties zullen binnen afzienbare tijd grotendeels uitgevoerd  
worden door een computer, een chirurg en een hond. De computer om de  
operatie uit te voeren, de chirurg om de hond te eten te geven en de hond  
om de chirurg in zijn handen te bijten als hij aan de knoppen zit.

 12.  Door het mislukken van de fusie tussen Roda JC en Fortuna Sittard is de  
kans op presteren op (inter)nationaal niveau verkeken.


