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Stellingen behorende bij het proefschrift

DYNAMIC MUSCULOPLASTY,
A NEW PERSPECTIVE FOR TREATMENT OF

FAECAL INCONTINENCE

JoopKonsten
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1. Door middel van een dynamische musculus gracüis-plastiek kan het aan-
leggen van een stoma bij een groot aantal patiënten met fecale incontinentie
worden vermeden.

2. Anale manometrie is een zinvol onderzoek voor "research" doeleinden.

3. Fecale incontinentie kan gevisualiseerd worden met behulp van defaeco-
grafle doordat deze diagnostische techniek een open anaal kanaal in rust kan
aantonen.

4. Elektrische stimulatie met intramusculaire elektroden induceert een toena-
me van het percentage goed tegen vermoeidheid resistente type I-spierve-
zels in de getransponeerde musculus gracilis.

5. Directe zenuw-stimulatie activeert de spier met een lagere drempelwaarde
(volt) dan indirecte (intramusculaire) zenuwstimulatie maar intramusculaire
elektroden hebben een grotere mechanische stabiliteit en duurzaamheid.
(ƒ£££ 7Vwu B/oroed £«g 7989; 56: 787-8)

6. Bij patiënten met een cardiale pacemaker dient elektrofysiologisch onder-
zoek verricht te worden alvorens een 2 ' "pulse generator" voor bijvoorbeeld
fecale incontinentie veilig geïmplanteerd kan worden. (Pace 1991; 15:
825-30)

7. Een Roux-Y-choldeochojejunostomie is een een goede behandeling voor
patiënten met een gecompliceerde choledocholithiasis.
(Br7Swr,g 7989; 76:457-5.?)



8. Tien jaar na een conventionele "open" cholecystectomie is 81,5% van alle
patiënten klachtenvrij.

9. Voor goede interpretatie van plasma TNF en sTNF receptor bepalingen is
het nodig deze te relateren aan de kreatine klaring.
(//mmn/io/ 7993, 750:2007-77)

10. Patiënten met M. Crohn kunnen het beste behandeld worden door een
agressieve internist en een conservatieve chirurg.

11. "Quality of life" onderzoek bij patiënten met een dynamische gracilisplas-
tiek is in staat een duidelijk verschil te maken tussen content en continent.

12. De opnameduur van patiënten die "minimal access" chirurgie hebben on-
dergaan is eerder gerelateerd aan de attitude van de behandelend chirurg
dan aan postoperatieve pijn.

13. Patiënten, die professor tegen hun dokter zeggen, hebben doorgaans niks,

gelukkig.


