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Stellingen behorende bij het proefschrift

Pectus excavatum: improvements in surgical care
Erik de Loos

Cadier en Keer, 2022

1. Minimaalinvasieve behandeling van pectus excavatum door middel van de Nussprocedure 

is een veilige techniek bij zowel adolescenten als volwassenen. Implementatie gaat niet 

gepaard met een typische leercurve, mits frequent en conform een strikt initiatieprotocol 

uitgevoerd. (dit proefschrift)

2. Cryoablatie lijkt een veelbelovende techniek voor perioperatieve pijnstilling rondom de 

minimaalinvasieve behandeling van pectus excavatum. (dit proefschrift)

3. Het gebruik van sternale elevatie door middel van de cranetechniek is veilig en leidt tot 

een substantiële afname van de pectusdiepte. Het standaard gebruik ervan is aan te 

raden bij patiënten met een diepe(re) pectus excavatum. (dit proefschrift)

4. Er bestaat een grote mate van inter- en intra-observervariabiliteit bij de visuele 

beoordeling van pectus excavatum door ervaren thoraxwandchirurgen. Er is dus 

behoefte aan eenduidige definities en een gemeenschappelijke taal. (dit proefschrift)

5. Het gebruik van hoekstabiele plaatschroefosteosynthese voor fixatie van de 

correctie-osteotomie tijdens een gemodificeerde Ravitchprocedure leidt tot minder 

symptomatische pseudartroses. (dit proefschrift)

6. Centralisatie van de niet-cardiale thoraxchirurgie inclusief de behandeling van 

pectuspatiënten zal leiden tot een verbetering in kwaliteit van zorg en opleiding. Het 

biedt tevens kansen voor de hierbij betrokken toegewijde specialisten.

7. Als dogma binnen de thoraxchirurgie geldt: “Lung surgery is deadly easy, but the patient 

is easily dead”. Het eerste durf ik te betwijfelen, het laatste is zonder meer waar. Een 

toepasselijkere omschrijving zou dan ook zijn dat longchirurgie met enige regelmaat 

vergelijkbaar is met een wandeling in de dakgoot. (vrij naar Karel Hulsewé)

8. Tijdens de opleiding tot chirurg geldt de wet van behoud van voorsprong als één van de 

basisprincipes.

9. Het zou voor iedere traumachirurg van grote meerwaarde zijn om ervaring te hebben op 

het gebied van thoraxchirurgie.

10. Be nice to the tissue, then the tissue will be nice to you. (Berry Cleffken)

11. Outside your comfort zone is where the magic happens. (anoniem)


