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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Bile reflux in GERD:
Pathophysiological mechanism, clinical relevance and

therapeutic implications.

Ger H. Koek
Maastricht, 6 februari 2004



1. Duodeno-gastrische reflux is een fysiologisch proces dat voornamelijk optreedt
in de postprandiale fase.

(dit proefschrift)

2. Het gebruik van vioeibare maaltijden wordt aangeraden tijdens de ambulante
24 uur Bilitec® meting om artefacten door voedselimpactie te voorkomen.

(dit proefschrift)

3. Er hoeft bij de berekening van galklaring geen rekening gehouden te worden
met de simultane pH in de slokdarm.

(dit proefschrift)

4. Symptomen in gastro-esophageale reflux ziekte worden voornamelijk
veroorzaakt door zure reflux en in veel mindere mate door duodeno-gastro-
esophageale reflux.

(dit proefschrift)

5. De oorzaak van reflux ziekte is multifactorieel
(dit proefschrift)

6. Baclofen, een GABAg receptor agonist, vermindert persisterende duodeno-
gastro-esophageale reflux en symptomen in een groep patienten die
behandeld worden met standaard zuur-remmende therapie.

(dit proefschrift)

7. Luisteren is meer dan aanhoren. Men behoeft het niet eens te zijn met wat een
ander beweegt om zich daarvoor toch open te stellen. lemand leren kennen is
een eerste stop op weg naar een beter begrijpen. ( Kerstrede van Koningin
Beatrix 2002).

8. De toename van het aantal second en third opinions berust voor een belangrijk
deel op het feit dat artsen steeds slechter luisteren naar hun patienten en
onvoldoende in staat zijn tot overleg met ter zake deskundige collegae.

9. Naast gezonde voeding en lichaamsbeweging verdient Transcendente
Meditatie (TM) een plaats in het leven van mensen zodat de horizon wordt
verbreed en er een verdraagzamere maatschappij ontstaat.

10. Coherentie is een natuurwet. Indien ervan uitgegaan word dat deze wet ook
voor het functioneren van een groep personen geldt, dan lijkt het logisch te
streven naar coherentie zodat krachten gebundeld worden waardoor het
functioneren en presteren optimaal verloopt.

11. Divide et impera, een Romeinse politiek wordt nog steeds toegepast met het
idee de eigen macht te vergroten door verdeeldheid te zaaien. Echter, het
Romeinse rijk is ten onder gegaan aan zijn eigen politiek.


