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ESWL of symptomatic gallbladder stones should be reserved for high-risk (for surgery) patients and 

for patients who refuse surgery as a therapeutic option. 

II 

Laparoscopic cholecystectomy is the therapy of choice for symptomatic gallbladder stones. 

Ill 

ESWL of common bile duct stones and pancreatic stones is the preferred treatment when 

endoscopic stone extraction has failed. 

IV 

Ultrasound has limitations in assessing the efficacy of ESWL of gallbladder stones and can therefore 

delay the adequate clinical management of patients. 

v 

"It seems not so important as to who performs the non-surgical treatment of gallstones - the 

surgeon, internist or radiologist. Moreover, an interdisciplinary approach should be sought." 

(Heberer, Chirurg 1989; 60: 219-27) 

VI 

"Amongst all the many advances which modern abdominal surgery has seen, I claim that there is 

none so certain nor so free from risk and so brilliantly successful as the surgical treatment of 

gallstones." (Tait, Lancet 1885; ii: 424-5) 



VII 

Sinds de introductie van de laparoscopische techniek in de chirurgie heeft de uitdrukking "even een 

kijkje nemen" voor chirurgen een wezenlijk andere betekenis gekregen. 

VIII 

Binnen de chirurgische opleiding in academische klinieken moet men ervoor waken dat pijlers in de 

chirurgie tralies voor de assistenten worden. 

IX 

"It's hell to write, but heaven to have written." (Oscar Wilde} 

X 

Het schrijven van een proefschrlft maakt de auteur niet aileen wetenschappelijk ouder. 

XI 

De kunst van het maken van kleurendia's die gebruikt worden ter illustratie van wetenschappelijke 

voordrachten, is zo min mogelijk kleuren te gebruiken. 

XII 

De voorgenomen uitbreiding van de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven is niet aileen milieu

onvriendelijk maar oak infrastructureel onverantwoord. 

XIII 

Het zou de verkeersveiligheid ten goede komen wanneer autotelefoons geblokkeerd zouden worden 

voor (06)-genotsnummers. 


