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1 Elektromagnetische vergruizing van galstenen veroorzaakt geen klinisch 

relevante weefselschade. 

2 Schokgolfdruk-profielen van verschillende ESWL systemen J...-unnen aileen met 

elkaar worden vergeleken als de schokgolfdrukken zijn gemeten met identie

ke druksensors. 

3 Niet de maximale schokgolfdruk, maar de totale energie "output" en de focale 

energie dichtheid zijn de bepalende parameters voor de effectiviteit en veilig

heid van een schokgolflithotriptor. 

4 Adjuvante lokale oplostherapie met methyl tert-butyl ether (MTBE) leidt tot 

een significante verbetering van bet behandelingsresultaat van extracorporele 

galsteenlithotripsie. 

5 De onhebbelijkheid van het "zijn gal uitspuwen" ten aanzien van de kwaliteit 

van de gezondheidszorg zal op zijn best slechts in geringe mate positief 

worden belnvloed door de komst van de galsteenvergruizer. 

6 De introductie van de laparoscopische cholecystectomie is geen uiting van 

toegenomen wetenschappelijke kennis op het gebied van galsteenlijden. 

7 Physicians should be more skeptical of claims for the superiority of an 

approach over its competitors when the claims come from persons who would 

profit monetarily by its adoption. 

DB Petitti. N Eng! J Med 315: 1480-1483, 1986 

8 Het routinematig vervaardigen van een post-mictie opname als onderdeel van 

intraveneuze urografie is niet gelndiceerd. 



9 Wanneer na grote urologische ingrepen gedurende minstens . 2 dagen 

maagdecompressie noodzakelijk is, is bet peroperatief aanleggen van een 

percutane gastrostomie een goed alternatief voor nasogastriscbe intubatie. 

H van PoppeLL Bacrt. J Urology 145: 100-102, 1991 

10 Door actief levensbeeindigend ingrijpen op bet moment dat vitale functies 

beginnen te falen te bestempelen als "normaal mediscb bandelen", dreigt een 

het stervensproces-respecterende opstelling ten onrechte als "abnormaal" te 

worden gedisk.-walificeerd. 

Rapport commissic Remmclink, 10 September 1991 

11 Een enkele verwijzing naar het eindoordeel van een mediscb ethicus met 

betrekking tot de toelaatbaarbeid van bet instellen of bet n"alaten van een 

mediscbe (be )bandeling ontslaat de medicus niet van zijn persoonlijke 

verantwoordelijk.heid voor zijn handelen. 

12 De uitdrukking "Goed Zeeuws, goed rand" doet meer recbt aan de aard van 

Zeeuwen dan bet gezegde "Ons zeeuwen bin zunig". 


