
STELLINGEN 

I. 

De inlay-techniek volgens Esser heeft op betrekkelijk eenvoudige wijze, in 
combinatie met tandheelkundige prothetische voorzieningen, uitgebreide 
gelaaisreconstructies mogelijk gemaakt, 

2, 

De door Esser zo fel gepropageerde systematische toepassing van de 
arteriële lap, is waarschijnlijk meer dan 40 jaar belemmerd in zijn verdere 
ontwikkeling, uit vrees de vaatsteel te beschadigen en door het dogmatisch 
vasthouden aan de principes van de buislap van Gillies. 

3. 

Esser's relatieve onbekendheid in eigen land werd veroorzaakt door zijn 
frequent wisselende buitenlandse werkkring, zijn persoonlijkheidsstructuur 
en de neutrale houding van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

4. 

Naar analogie van de overigens verwarrende terminologie van bepaalde 
huidlappen naar nationaliteit, zoals de Franse en Italiaanse lappen, zouden 
de lappen volgens de principes van Esser, het beste 'Nederlandse lappen' 
kunnen worden genoemd. 

5. 

De introductie van de lokale anaesthesie in de kliniek in het begin van deze 
eeuw heeft evenveel voor de plastische chirurgie betekend, als de klinische 
toepassing van de narcose voor de algemene chirurgie. 

6. 

Het verdient aanbeveling om routinegewijs bij negroïde patiënten een sikkel
celtest te verrichten. 

7. 

Het is onjuist er zonder meer op te vertrouwen dat een, als gevolg van 
uitgebreide brandwonden, totaal verliltekende buikwand onder invloed van 
hormonen tijdens de zwangerschap voldoende zal meerekken. 



8. 

Bij een acuut trauma met blootliggend bot, is een primaire bedekking van het 
bot door middel van goed gevasculariseerd weefsel, zoals een myocutane of 
fasciocutane lap geïndiceerd. De plastisch chirurg dient derhalve op een 
vroeg tijdstip in de multidisciplinaire behandeling van een ernstig trauma met 
uitgebreid weke-delenverlies te worden ingeschakeld. 

9. 

Het is niet aangetoond dat een additionele lumbale sympathectomie de 
klinische resultaten van een aorta-iliacale vaatreconstructie verbetert. 

10. 

Voor de behandeling van urinestenen in het pyelo-caliceale systeem verdient 
de percutarre nefrolithotomie de voorkeur boven de conventionele steen
chirurgie. 

11. 

Het is onfysiologisch een hallux rigidus te behandelen door middel van een 
arthrodese van het eerste metatarsophalangeale gewricht. Reconstructie van 
dit gewricht door middel van een arthroplastiek verdient de voorkeur. 

12. 

Het verdient aanbeveling dat de aanstaande tropenarts naast de verplichte 
stages chirurgie en gynaecologie, ook praktisch kennis neemt van de 
pathologische anatomie en de kindergeneeskunde. 

13. 

De op de muren van de Haagse conglömeratie in het oog vallende graffiti
stroming heeft niets te maken met een kunstuiting, maar moet worden gezien 
als een oneigenlijk gebruik van het schrijven. 
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