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Stellingen

behorende bij het proefschrift
"To strip or not to strip the incompetent saphenous vein"

1. Zowel voor vrouwen als voor mannen zijn de voornaamste redenen
voor het zoeken van behandeling voor varicosis van de benen,
cosmetische. (Dit proefschrift)

2. Photoplethysmografie (PPG) is geen geschikt onderzoek voor de
routinematige evaluatie van oppervlakkige veneuze insufficiëntie.
(Dit proefschrift)

3. Behandeling van insufficiëntie van de vena saphena parva analoog
aan de behandeling van insufficiëntie van de vena saphena magna
is op grond van anatomische en fysiologische argumenten onjuist
(Dit proefschrift)

4. Het "strippen" van de insuffïciënte vena saphena magna vanaf de
enkel tot aan de lies dient niet meer plaats te vinden, maar vervan-
gen te worden door de selectieve exaerese van knie tot lies. (Dit
proefschrift)

5. Ter behandeling van een geïsoleerde insufficiëntie van de vena
saphena magna geniet exaerese de voorkeur boven crossectomie
gecombineerd met sclerocompressie therapie. (Dit proefschrift)

6. Wijziging van het adagium "When in doubt take it out" bij verden-
king op appendicitis acuta naar "When in doubt sound it out"
vraagt om chirurgen met vaardigheid in echografie.

7. Geneesmiddelen die worden aanbevolen met als doel de loopaf-
stand van patiënten met claudicatio intermittens te bevorderen,
lijken vooralsnog meer profijt opgeleverd te hebben voor produ-
centen dan voor consumenten.



8. De herdertjes met een fissura ani, lagen bij nachte zeker niet op
een Lord te wachten; zij waren op hun continentie gesteld. (Kerst-
stelling)

9. Wie bij lavage om intra-abdominale bloedingen aan te tonen geen
adrenaline gebruikt, "tapt" erythrocyten uit de buikwand.

10. De term "jonge klare" komt uit de jeneverstokerij en dient voor
deze opkikker gereserveerd te blijven.

11. Dat de Centrum-"democraten" Nederland nog niet zijn uitgezet
pleit voor de democratie.

Maastricht, 11 juni 1993

P. H. Rutgers


