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1. De waargenomen veranderingen in glutamine-metabolisme tijdens acute hyperammo-
niëmie duiden meer op remming van glutamine-afbraak, dan op stimulering van
glutamine-produktie

2. Vele van de beschreven metabole effecten van portacavale shunting zijn het gevolg van
een veranderde voedselinname en zijn niet toe te schrijven aan de portocavale shunting
of leverschade per se (dif

3. De nier speelt een belangrijke rol in de aanpassing aan acute en chronische
hyperammoniëmie door vermindering van de totale renale ammoniagenese en door toe-
name van de fractie van de totale renale ammoniagenese, die in de urine wordt uitge-
scheiden (d/f

4. De skeletspier speelt in de metabole aanpassing aan acute en chronische hyperam-
moniëmie slechts een beperkte rol, aangezien er netto slechts weinig ammoniak door de
spier opgenomen wordt (d/7 p/oe/ic/jn/?)-

5. De totale glutamaat-concentratie in de hersenschors is in belangrijke mate bepaald door
voedingsstatus en is daarom geen goede maat voor de excitatoire neurotransmissie-
status tijdens leverfalen (J/7

6. De in de literatuur beschreven stijging van de GABA-concentratie in de hersenschors
tijdens leverfalen is een gevolg van een toename van de werking van de G AB A-shunt, en
dus eerder een metabool dan een neurotransmissie-fenomeen (d/r

7. Goede onderzoekers laten zich niet verleiden door de romantiek van onbeantwoordbare
vragen: zij weten welke vragen oplosbaar zijn, zij hebben daarvoor een timmermansoog
(F.W. Saris in NRC Handelsblad, 30 januari 1992).

8. Het creëren van een autologe kunstsphincter is een reële optie, sinds gebleken is dat
elektrisch gestimuleerde dwarsgestreepte skeletspier in staat is tot langdurige tonische
contractie.

9. Laparoscopische colonresectie als behandeling van het coloncarcinoom dient te worden
beschouwd als experimentele chirurgie en mag derhalve alleen uitgevoerd worden in
'trial'-verband.

10. Het uitvoeren van een 'extended' maagresectie (Japanse methode) bij patiënten met
'early gastric cancer' leidt niet tot een betere 5-jaars-overleving.

11. Gezien de toenemende vergrijzing van de bevolking is het voor een chirurg waardevol,
indien hij ervaring heeft met antiek restaureren.


