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Stellingen behorende bij het proefschrift:

PERIOPERATIVE NUTRITION

IN GI CANCER PATIENTS

ASSESSMENT OF SURGICAL RISK, POSTOPERATIVE
MORBIDITY AND LONG TERM SURVIVAL.

W.J.H.J. Meijerink



1. Klinische ondervoeding kan men beter 'depletie' noemen orndat
'ondervoeding' ten onrechte suggereert dat het klinische syndroom
uitsluitend het gevolg is van een te geringe inname.
(dit proefschrift)

2. Depletie, veroorzaakt door actieve (chronische) metabole
decompensatie, is niet volledig met normale voedings interventie te
corrigeren.
(dit proefschrift)

3a. Het peroperatieve bloedverlies en de leeftijd van een patient verhogen
de kans op het ontstaan van postoperatieve complicaties.

3b. Het aanwezig zijn van depletie beinvloedt de ernst van een complicatie.
3c. Repletie kan alleen de ongunstige invloed van depletie op het operatie

resultaat wegnemen en zal niet leiden tot een forse complicatiereductie.
(dit proefschrift)

4. Preoperatieve depletieparameters, zoals een laag preoperatief
percentage ideaalgewicht en een hoog percentage gewichtsverlies,
hebben een ongunstig effect op lange termijn overleving van maag- en
darmkanker patienten, dat onafhankelijk is van het tumorstadium.
(dit proefschrift)

5. De invloed van preoperatieve voeding reikt verder dan alleen de directe
postoperatieve fase. zoals tot uitdrukking komt in een verbetering van
lange termijn overleving van deplete, stadium IV kankerpatienten.
(dit proefschrift)

6. Het intracellulaire glutaminegehalte moet meer beschouwd worden als
een globale indicatie van depletie, dan dat het een specifieke invloed
zou hebben op de veranderingen in de mucosabarriere en
immuunfunctie bij depletie.

7. Bij patienten met een ernstige gastro-intestinale bloeding veroorzaakt
het toevoegen van isoleucine in het infuus een minder negatieve
stikstofbalans en lagere plasma ureum spiegels.

8. Het is onjuist zonder verder onderzoek de nacontrole van de primair
curatief behandelde mammacarcinoom patient aan de eerste lijn toe te
wijzen.



9. De preoperatieve voedingsondersteuning gedurende enige weken bij een
actieve M. Crohn met secundaire complicaties is nog steeds een van de
belangrijkste aspecten in de chirurgische behandeling van deze ziekte.

10. In de Stevenstoren te Nijmegen is de geschiedenis alleen nog als
herinnering aanwezig, niet meer als historisch tastbaar feit.
JAM Lemmens, doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis Nijmegen, 1992.

11. DeeSse.: Vliegen met een godin is een extatische belevenis, maar bij
verstoppingen en bloedingen wordt een godin gewoon een "dure dame".


