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Stellingen behorende bij het proefschrift

Anterior Cutaneous Nerve 
Entrapment Syndrome (ACNES): 

An analysis of various subtypes and 
alternative treatment modalities

1. Specifieke bevindingen tijdens het lichamelijk onderzoek, zoals circumscripte buikpijn & 
sensibiliteitsstoornissen van de huid, gecombineerd met een sterke pijnreductie na plaatselijke 
injectie met een lokaal anestheticum, maken de diagnose ACNES aannemelijk bij patiënten met 
chronische buikpijn (dit proefschrift hoofdstuk 2)

2. Pulsed Radiofrequency van een ACNES pijnpunt is een veilige, minimaal invasieve behandeling 
die een kwart van de neurectomieën kan voorkomen (dit proefschrift hoofdstuk 5)

3. Een bilaterale presentatie van ACNES komt bij ongeveer 1 op de 8 patiënten voor en kan herkend worden 
op basis van een nauwgezet lichamelijk onderzoek dat het testen van de huidsensibiliteit, Carnett’s test 
en de Pinch test omvat (dit proefschrift hoofdstuk 9)

4. Entrapment van de posterior cutaneous nerve (POCNES) of de lateral cutaneous nerve (LACNES) 
kan een oorzaak zijn voor chronische rugklachten of flankpijn (dit proefschrift hoofdstuk 7 en 8)

5. ACNES patiënten lopen te lang met hun klachten rond door beperkte kennis en herkenning bij en 
late verwijzing door eerste- en tweedelijnsartsen (dit proefschrift) 

6. In de Geneeskunde is het nooit nooit, en ook nooit altijd (R.Roumen, chirurg-oncoloog)

7. Het afwijzen van studies die rapporteren over retrospectief  verkregen gegevens, bemoeilijkt de 
introductie van nieuwe inzichten

8. Nieuwe behandelmethoden dienen pas toegepast te worden, nadat ze ondersteund zijn door 
aantoonbaar wetenschappelijk onderzoek 

9. Een segmentale relatie tussen de buikwand en de organen wordt door veel behandelend artsen nog 
niet herkend (valorisatie proefschrift) 

10. Nothing is enough for the man to whom enough is too little (Epicurus, c. 341 BC – c. 270 BC)

11. E-bikers zijn een doorn in het oog voor de op eigen krachten fietsende klimmer


