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I 

Het aanbrengen van fibrine kleefstof op de colonnaad bij de rat heeft een negatieve 

invloed op de sterkte van de anastomose. 

II 

Aanbrengen van een combinatie van antibiotica en :fibrine kleefstof op de colonnaad bij de 

rat versterkt de anastomose gedurende enige dagen. 

lll 

Adhesievorming op een colonnaad wordt niet voorkomen door fibrine kleefstof. 

N 

Het onderzoek naar de rol van prostaglandinen en leuk:otrienen in de wondgenezing 

verdient meer aandacht. 

v 

Met betrekking tot de bescherming van een darmnaad geeft experimentecl onderzoek geen 

steun aan de uitdrukking van Tait "when in doubt, drain!". 

VI 

Een cursus microchirurgie zou niet misstaan als vast onderdeel van de opleiding tot 

algemeen chirurg, maar maakt van een chirurg nog geen 'micro-chirurg'. 

VII 

Segmentele cauterisatie van het nagelbed met fenol, als behandeling van de ingcgrocidc 

tcennagcl, is superieur boven de klassieke wigexcisie. 

(/Bone Joint Surg [Brj1990;72-B:507-509) 

vm 

Met name voor bejaarden geldt de uitdrukking: liever een onnodige appendectomie dan 

een gemiste appendicitis. (Ned Tijdschr Geneeskd 1987;131:1346-1350) 



IX 

Het citaat van Charles de Gaulle: "In de economic, net zo min als in de politick of de 

strategic, kan men volgens mijn mening spreken van een absolute waarheid. Er zijn 

bepaalde omstandigheden. Hoe ik die beoordeel doet mij in laatste instantie mijn besluit 

nemen11
, kan ook vertaald worden naar de chirurgie. 

X 

Het is te betreurcn dat het slechte vooruitzicht op een opleidingsplaats remmend Werkt op 

de uitzending van tropenartsen. 

XI 

Bezwaren tegen bet huisvesten van meer gevangenen in een eel zijn navrant in bet licht 

van de levenslange situatie van veel verpleeghuisbewoners. 

XII 

Een kritische patient wordt vaak ten onrechte als mondig bestempeld. 

XIII 

Sommige fietspaden wekken de indruk dat de ontwerpers niet kunnen fietsen. 

XIV 

Promoveren moet geen kleverige zaak worden. 


