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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Vascular access for haemodialysis

H. Burger



1. Percutane transluminale angioplastiek (PTA) is de eerste keus bij
de behandeling van stenoses van anerioveneuze fistels en shunts
omdat de levensduur waarschijnlijk toeneemt en het aantal chirur
gische ingrepen om de toegang te onderhouden minder wordt.
Dit proefschrift

2. De kosten van vasculaire toegangschirurgie zijn een niet te verwaar-
lozen deel van de totale kosten van hemodialyse, maar zij zijn
gerechtvaardigd omdat een toegang tot de bloedbaan een levens-
voorwaarde is voor patiënten die behandeld worden met hemo-
dialyse.
Dit proefschrift

3. Er is nog steeds een indicatie voor de arterioveneuze shunt volgens
Scribner in de variatie van Ramirez.
Dit proefschrift

4. De arterioveneuze fistel volgens Brescia en Cimino is sinds 1966
nog steeds de vasculaire toegang voor hemodialyse, die het beste
voldoet en het is daarom onjuist een tweede keus toegang tot de
bloedbaan aan te leggen als een Brescia Cimino fistel mogelijk is.
Dit proefschrift

5. Een nauwe en enthousiaste samenwerking tussen verpleging, ne
frologen, radiologen en chirurgen bij het onderhouden van de
toegangen tot de bloedbaan van de patiënten in hemodialyse is
een vereiste voor het verkrijgen van goede resultaten voor die
toegangen wat betreft bruikbaarheid en levensduur.

6. De ner'rotoxidteit van een langdurig gebruik van paracetamol,
speciaal in combinatiepreparaten, wordt onderschat en daarom zijn
preventieve maatregelen geboden, zoals het verplicht stellen van
de noodzaak van terughoudend gebruik in reclameteksten.
Stewart JH. Prevention of analgesic induced kidney disease. In: Analgesic and NSAID-
induced kidney disease, Stewart JH ed., Oxford university press, Oxford, 1993: 216-
222

7. De behandeling van de diabetische voet vereist bij de eerste tekenen
van een vasculaire insufficiëntie een nauwkeurig niet invasief on-
derzoek van de circulatie waarna de indicatie voor het eventueel
uitvoeren van een angiografie duidelijk wordt.



8. Elke behandeling van varices cniris zal moeten worden voorafgegaan
door tenminste een Doppler onderzoek naar insufficientie van de
oppervlakkige en diepe venen, aangezien alleen physiek onderzoek
onvoldoende is.

9- Bij de diagnostiek van het mammacarcinoom is de echografisch
geleide cytologische punctie van niet palpabele verdachte afwijkin-
gen zinvol.

10. Het melden van fouten en mislukkingen in de chirurgie, een
handelwijze die door Theodor Billroth, de grondlegger van de
Weense scruxil in de chirurgie aan het einde van tie vorige eeuw
met overtuiging werd bevorderd, is van groot belang voor een
werkelijke voortgang in de geneeskunde. Het scheppen ran de juiste
kaders daarvoor is een taak van de Vereniging voor Heelkunde

11. Eén goede ergernis te juister tijd is meer waard dan een vol dozijn
strijkages.
Proclamatie I, selling 3V Groningen: De Ploeg. October 1932 Hendrik Ntcolaas Werkman
(1H82

12. Wie rekening houdt met het referentiekader van de hond, de beste
vriend van de mens, moet zonder morren zijn intra en extramurale
behoeften voor lief nemen.


