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S T E L L I N G E N
behorende bij het proefschrift

Horseshoe kidneys
Implications for transplantation
and vascular surgery
O.B. Stroosma
Maastricht.18 Oktober 2001

1. De resultaten van de transplantatie van hoefijzernieren zijn gelijk aan die van nieren
met een normale anatomic
2. De beslissing om een hoefijzernier en bloc of na splitsing van de isthmus te transplanteren hangt van meer af dan alleen het aantal nierarterien en -venen.
3. Visualisatie van de calyces van een hoefijzernier voorafgaand aan een eventuele splitsing van de isthmus is gewenst. in tegenstelling tot de overtuiging van vele transplantatiechirurgen.
4. De meest geschikte benadering voor de operatieve behandeling van het aneurysma
van de aorta abdominalis in aanwezigheid van een hoefijzernier hangt in eerste
instantie af van de klinische presentatie van de patient.
5. Dat de renale vorm van een hoefijzer ook geluk kan symboliseren is men zieh pas
laat in de medische geschiedenis gaan realiseren.
6. Of de verkorte opnameduur na een laparoscopische donornefrectomie een wens van
de Operateur is, danwel het herstel van de patient weergeeft, Staat in vele gevallen
nog ter discussie.
7. Het grijze gebied van de non-heartbeating donatie ligt tussen de Maastrichtse categorieen I (overleden bij binnenkomst) en II (niet succesvolle reanimatie).
8. Kennis van de botvascularisatie kan de theorie van de sympathische dysregulatie in
de pathofysiologie van posttraumatische reflexdystrofie onderbouwen.
9. Bij de behandeling van acute necrotiserende pancreatitis is een waakzame. doch
afWachtende houding van de Chirurg gewenst.
10. De vaak late diagnose van het testiscarrinoom geeft aan dat zelfonderzoek onder de
mannelijke populatie niet gebruikelijk is.
11. Als Rensenbrink tijdens de finale van het WK voetbal in 1978 niet tegen de paal maar
in het doel had geschoten. was er nu geen basis geweest voor de hypoeriete houding
jegens de vader van Maxima Zorrequieta.

