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Stellingen behorende bij het proefschrift:

Diagnostic and therapeutical aspects of lymphedema.

1.

De term maligne lymfoedeem is feitelijk onjuist omdat niet het lymfoedeem
maligne is, maar de oorzaak. (Dit proefschrift)

2.

Erysipelas blijkt beschouwd te moeten worden als complicatie van een preexistente lymfafvloed stoornis en niet als een primair infectieuze ziekte, waardoor
het essentieel is na antibioticum, de behandeling van de onderliggende oorzaak
ter hand te nemen. (Dit proefschrift)

3.

Missense mutaties buiten het DNA-bindend domain van FOXC2 leiden tot
toegenomen transactivatie activiteit en daardoor mogelijk tot lymfatische
hypoplasie met een fenotype dat meer bij het syndroom van Meige past.
(Dit proefschrift)

4.

Hoewel sinds decennia getracht is de lymfo-veneuze anastomose (LVA)
het stadium van experimentele therapie te laten ontstijgen, dient thans
op grond van theoretische en evidence based argumenten de LVA als
reguliere behandelingsmodaliteit voor lymfoedeem te worden verworpen.
(Dit proefschrift)

5.

De classificatie van lymfoedeem naar de aard van de lymfafvloedstoornis
(dynamisch of statisch) en naar het stadium (pitting – non-pitting - (ir)reversibel)
bepaalt sterk het therapeutisch plan.

6.

Met screeningprogramma’s voor vroegdiagnostiek van lymfoedeem in risico
groepen kan zonodig vroegtijdige behandeling worden gestart en worden
ernstige, irreversibele vormen en complicaties voorkomen.

7.

Naarmate de genetische basis van lymfoedeem meer wordt ontrafeld, zal het
aantal gevallen van primair lymfoedeem afnemen.

8.

Een therapeutische elastische kous voor een patiënt met lymfoedeem is als
insuline voor een patiënt met diabetes en dient derhalve te worden afgestemd
op de medische behoefte.

9.

Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet. (Multatuli)

10. Waar geloof eindigt en bijgeloof begint is een kwestie van geloof.
11. Het enige verschil tussen de theorie en de praktijk is: Dat er in theorie geen
verschil is tussen theorie en praktijk. Maar in de praktijk wel.
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