Dynamic musculoplasty, a new perspective for
treatment of faecal incontinence
Citation for published version (APA):
Konsten, J. L. M. (1993). Dynamic musculoplasty, a new perspective for treatment of faecal incontinence.
[Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht.
https://doi.org/10.26481/dis.19931015jk

Document status and date:
Published: 01/01/1993
DOI:
10.26481/dis.19931015jk
Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
repository@maastrichtuniversity.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 09 Jan. 2023

Stellingen behorende bij het proefschrift
DYNAMIC MUSCULOPLASTY,
A NEW PERSPECTIVE FOR TREATMENT OF
FAECAL INCONTINENCE
JoopKonsten
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1.

Door middel van een dynamische musculus gracüis-plastiek kan het aanleggen van een stoma bij een groot aantal patiënten met fecale incontinentie
worden vermeden.

2.

Anale manometrie is een zinvol onderzoek voor "research" doeleinden.

3.

Fecale incontinentie kan gevisualiseerd worden met behulp van defaecografle doordat deze diagnostische techniek een open anaal kanaal in rust kan
aantonen.

4.

Elektrische stimulatie met intramusculaire elektroden induceert een toename van het percentage goed tegen vermoeidheid resistente type I-spiervezels in de getransponeerde musculus gracilis.

5.

Directe zenuw-stimulatie activeert de spier met een lagere drempelwaarde
(volt) dan indirecte (intramusculaire) zenuwstimulatie maar intramusculaire
elektroden hebben een grotere mechanische stabiliteit en duurzaamheid.
(ƒ£££ 7Vwu B/oroed £«g 7989; 56: 787-8)

6.

Bij patiënten met een cardiale pacemaker dient elektrofysiologisch onderzoek verricht te worden alvorens een 2' "pulse generator" voor bijvoorbeeld
fecale incontinentie veilig geïmplanteerd kan worden. (Pace 1991; 15:
825-30)

7.

Een Roux-Y-choldeochojejunostomie is een een goede behandeling voor
patiënten met een gecompliceerde choledocholithiasis.
(Br7Swr,g 7989; 76:457-5.?)

8.

Tien jaar na een conventionele "open" cholecystectomie is 81,5% van alle
patiënten klachtenvrij.

9.

Voor goede interpretatie van plasma TNF en sTNF receptor bepalingen is
het nodig deze te relateren aan de kreatine klaring.
(//mmn/io/ 7993, 750:2007-77)

10. Patiënten met M. Crohn kunnen het beste behandeld worden door een
agressieve internist en een conservatieve chirurg.
11. "Quality of life" onderzoek bij patiënten met een dynamische gracilisplastiek is in staat een duidelijk verschil te maken tussen content en continent.
12. De opnameduur van patiënten die "minimal access" chirurgie hebben ondergaan is eerder gerelateerd aan de attitude van de behandelend chirurg
dan aan postoperatieve pijn.
13. Patiënten, die professor tegen hun dokter zeggen, hebben doorgaans niks,
gelukkig.

