
STELUNGEN 

I. 

Een eenmalige preoperatieve toediening cefuroxim ter preventie van 

postoperatieve wondinfecties na galwegchirurgie is even effectief als een 

driemalige toediening (een dosis preoperatief en twee doses postoperatief). 

!dit proefschriftl 

II. 

Antibiotica-profylaxe bij galwegooeraties vermindert niet aileen het percentage 

wondinfecties, maar voorkomt ook een aantal andere infectieuze complicaties; 

in een kosten-analyse dienen beide effecten bestudeerd te worden. 

(dit proefschrifti 

Ill. 

lndien de conclusie van een gepubliceerd onderzoek luidt: "The numbers are too 

small to permit statistical interpretation" kan men zich veel tijd besparen door 

het artikel verder niet te lezen. 

IV. 

Ter verkleining van de kans op publicatie-bias is inclusie van niet-gepubliceerde 

gegevens in een meta-analyse gerechtvaardigd. 

v. 

Het verschil tussen klinische en statistische significantie wordt grater naarmate 

het patienten-aantal toeneemt. 

VI. 

Open cholecystectomie lijkt een gesloten boek. 

VII. 

Postooeratieve bestraling van patienten met een mammacarcinoom met meer 

dan vier okselkliermetastasen dient gericht te zijn op de thoraxwand en niet op 

de regionaie kiierstations. 



VIII. 

Bij premenstruele vrouwen met borstkanker wordt de prognose waarschijnlijk 

bepaaid door het tijdstip van de operatie in relatie tot de menstruele cyclus. 

IX. 

Postoperatieve bestraling van het kleine bekken zonder chemotherapie is als 

onderdeel van de primaire behandeling van het resectabele rectumcarcinoom 

niet te rechtvaardigen. 

X. 

Echografische screening op Jevermetastasen in de follow-up van colorectale 

tumoren ieidt tot overdiagnostiek van haemangiomen. 

XI. 

Het is op z'n minst merkwaardig te noemen, dat een arts geen doctor in de 

geneeskunde kan worden, terwijl vele niet-medici dat wei zijn. 

XII. 

Het principe van het Achenbach-systeem bij het mennen van paarden vertoont 

vee! menselijke trekken: eerst geven, dan nemen. 

XIII. 

Wie last heeft van mol len dient een halve toon te verhogen. 

XIV. 

Sommige stellingen slaan nergens op, waardoor opslag een ramp wordt. 
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