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Stellingen behorende bij het proefschrift:

(Patho)physiology of gut wall integrity
in health and disease in man
Joep Derikx
1

I-FABP is een goede marker voor acute mucosale darmschade; vervolgen van
het beloop van I-FABP urine en bloed waarden is een waardevolle aanvulling
op het huidige diagnostische arsenaal (dit proefschrift).

2

I-FABP is een goede marker om necrotiserende enterocolitis aan te tonen in
zuigelingen verdacht van deze aandoening (dit proefschrift).

3

Tijdens grote chirurgische ingrepen is de darmbarrière at risk, hetgeen
veroorzaakt wordt door een verminderde doorbloeding van de darm. Dit
heeft durante operationem belangrijke consequenties voor de anaesthesist
(dit proefschrift).

4

Het endogene beschermingsmechanisme van de darm om een half uur
ischaemie schadeloos te kunnen ondergaan, stelt de chirurg dagelijks in staat
om grote operaties uit te voeren (dit proefschrift).

5

Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van necrotiserende enterocolitis
kan gelegen zijn in het feit dat de premature darm de herkennings- en
signaleringsmoleculen voor endotoxine mist (Wolfs et al, Inflammatory
Bowel Disease, in press).

6

Bij ‘Enhanced recovery after surgery (ERAS)’-programma’s zou niet zo zeer
het aantal dagen waarbinnen patiënten het ziekenhuis verlaten centraal
moeten staan, maar meer de betere gezondheid door het invoeren van op
evidence-based-medicine gebaseerde peri-operatieve maatregelen. Het
acroniem ERAS is echter niet zo gelukkig gekozen.

7

De oorzaak van de laaggradige, chronische ontsteking bij patiënten met
morbide obesitas zou goed gevonden kunnen worden in falen van de
darmbarrière (Brun et al, Am J Physiol Gastrointestin Liver Physiol 2007).

8

De chirurgische behandeling van grote sacrococcygeale teratomen dient
eerst te bestaan uit afsluiten van de bloedtoevoer naar de tumor. Daarna kan
het teratoom met een gerust hart geexcideerd worden (Bax et al, Surg Endosc
1998).

9

Een goed chirurg snijdt niet, maar opereert (George Sie).

10

Soms is ’t beater iets moeis te verleeze; beater verleeze, dan dat ge ‘t noeit
het gehad (Heilige Anthonius, Rowwen Hèze).

