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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

Dynamic Graciloplasty
(patho)physiology of failure and success



1. De dynamische gracilis-plastiek is een betrouwbare techniek voor de behandeling
van patienten met ernstige fecale incontinentie.

2. Totale anale reconstructie levert een acceptabel functioned resultaat bij een goed
geselecteerde groep patienten met een laag rectum carcinoom.

3. Goede evaluatie van de sensibiliteit en motiliteit van het anorectum is essentieel bij
de indicatiestelling voor een dynamische gracilis-plastiek.

4. De vascular delay techniek resulteert niet in een verbetering van het eindresultaat
van de dynamische gracilis-plastiek en is derhalve niet geindiceerd.

5. Elektrische stimulatie van een groeiende spier leidt niet tot beschadiging van de
spiervezels.

6. Bij neonaten die geboren worden met een anus atresie is het direct herstellen van het
stimulus-afhankelijke brein-anus neurocircuit belangrijker voor het bereiken van
continentie dan een exacte anatomische reconstructie. (//WzVttr 5i»g /5>i?0;25.'26'7-7,)

7. Bij kinderen met femurschachtfracturen is 3 weken tractie met 3 weken bekken-
beengips-immobilisatie even goed als 6 weken tractie, en veel goedkoper. (iV7VG

8. Arteriele baroreflex gevoeligheid neemt niet toe na een afhame van het bloedvolume
met 20 procent. M m / P ^ w / 7<?93;26'5./?/i>5-202;

9. De aanwezigheid van kanker remt de proliferatie en differentiatie van darmcellen,
waarbij de absorptie van de darm intact blijft maar de darm haar barriere functie
gedeeltelijk verliest. (G/wfrwwftro/ogy, z«/>r«jj

10. Sympathische dysfunctie in reflex sympathische dystrofie is niet het gevolg van een
toename van efferente sympathische zenuwsignalen maar van een verhoogde gevoe-
ligheid voor catecholaminen als een gevolg van een onderbreking van de sympathi-
sche axonen ter plaatse van het initiele trauma. (5«r^<rr)' /5>5>6',7/.$>.\2<!?S-96'.,)

11. Ondervoeding (depletie) leidt tot een tekort aan het aminozuur glutamine.

12. Het in kleine superspecialismen opdelen van de algemene heelkunde leidt tot
verminderde kruisbestuiving en verlies van kritische massa.

13. Het sterk beperken van de werktijden voor chirurgen-in-opleiding is fnuikend voor
patientenzorg en specialisten-opleiding.

14. Kwaliteit van leven onderzoek geeft kwaliteit aan klinisch onderzoek.
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