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Het tOedienen van corticosteroiden bij extraforaminaJe wortelblokkade op lumbo

sacraaJ niveau leidt bij patienten met een chronisch lumbo-radiculair syndroom tot een 

significante verbetering van de ernst en de duur van de pljn (dit proefschrift). 
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AanvuJ[ende facetgewrichtsblokkade met ~ehu!p van lokaJe analgetica en 

corticosteroiden leidt bij patienten met een chronisch lumbo-radiculair syndroom niet tot 

een beter resultaat (dit proefschrift). 
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De mate van lichamelijke beperking ('disability') geeft inzicht in wat de patient kan, 

maar niet in wat deze voelt. Als follow-up parameter bij pijnbehandeling is deze maat 

derha[ve minder geschikt (dit proefschrift). 
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Aangezien bij lumbo-pseudoradiculaire syndromen de relatie tussen de klachten en het 

organisch substraat antbreekt kan nooit met zekerheid de aorzakelijke structuur worden 

vastgesteld. 
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Het feit, dat een patient met een chronisch pijnsyndroom een voar de behandelaar 

minder invoelbaar affect demonstreert, mag geen invloed hebben op therapeutische 

beslissingen. 
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Bij het optreden van neurolagische symptomen in aansluiting op een gastro-enteritis 

dient onderzoek plaats te vinden naar Campylobacter jejuni. 
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Sinds de beschikbaarheid van computertomografie bestaat er vrijwel geen 

neurologische indicatie meer v~~r het vervaardigen van conventionele rC5ntgenfato's 

van de schedel bij volwassen pati~nten met een hersenschudding (N.T.V.G. 

1992; 136:2366-70). 
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Met de volgende gedachte beschreef de Franse filosoof Henri Bergson, in zijn Essai 

sur la Relation du Corps a I'Esprit (Matiere et Memoire 1896), bij uitstek de functie van 

de prefrontale cortex: 

"Considere+on alars se systeme nerveux? Sa complexite croissante paraitra laisser 

une latitude de plus en plus grande a J'activite de !'etre vivant, la faculte d'attendre 
avant de reagir, et de mettre I'excitation r7yus en rapport avec une variete de plus en 

plus riche de mecanismes moteurs" (T.G.A.M. van Woerkom; nascholingscursus 
neurologie en gedrag, 1993). 
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Bij patiemten bij wie een niet geruptureerd en asymptomatisch aneurysma van de 
basale hersenarterien is vastgesteld, dient bij de vraag naar de beste aanpak een 

besliskundige analyse plaats te vinden (Neurology 1986;36:1335-9). 
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De behandellng van een symptomatische colloidcyste in de derde hersenventrikel dient 

niet uitsluitend te bestaan uit het stereotactisch leegzuigen ervan, doch uit verNijdering 

van de cyste via een transcerebrale, transventriculaire weg (J.Neurosurg 
1993;78:748-52). 
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Het recht op mondigheid zou gekoppeld moeten worden aan de plicht tot bondigheid. 
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Onoordeelkundig gebruik van computers leidt vaak tot dataproduktie in plaats van 

datareductie. 

- 13 -

De uitspraak dat lange wachttijden in de gezondheidszorg een goede zaak zijn moet 
wei afkomstig zijn van iemand die voor in de rij staat. 




