
Stellingen 

I. Het verdient aanbeveling in Nederland een organisatie voor de registratie van 
aangeboren afwijkingen op te richten. 

2. De algemeen gebruikte term anusatresie dient te worden vervangen door 
congenitale anorectale misvorming. 

3. De internationale classificatie voor congenitale anorectale misvormingen heeft 
taalkundige onjuistheden, heeft te veel details en is te gecompliceerd voor 
klinisch gebruik. 

Gans (1970) J Ped Surg 5:511 

4. De congenitale anorectale misvormingen moeten grotendeels worden beschouwd 
als het gevolg van een stoornis in de ontwikkeling van de cloacale plaat. 

Van der Putte en Neeteson (1984) 
Acta Morphol Neerl Scand 22:17 

5. Prenataal bij de foetus vastgestelde hydranefrose behoeft postnataal in vele 
gevallen geen chirurgische behandeling. 

6. Voor de behandeling van vesicoureterale reflux bij kinderen is urodynarnisch 
onderzoek onontbeerlijk. 

Scholtmeijer en Griffiths (1990) 
J Ped Surg 25:669 

7. Het succespercentage voor de blaashalssuspensie volgens Gittes is minder 
gunstig dan volgens Stamey-Pereira. 

Kil et al. (1990) 
AUA abstract 32 J Urol 143: 56A 



8. Het verhoogd blijven van tumormarkers na inductie chemotherapie voor een 
gemetastaseerde testistumor kan berusten op de langzame afgifte van tumor
markers uit een cysteuze holte van een uitgerijpt teratoom. 

9. Oxyphenoniumbromide heeft in tegenstelling tot oxybutininchloride geen 
invloed op de contractiliteit van de musculus detrusor. 

10. Bij een pelvine lymfeklierdissectie voor een prostaatcarcinoom dienen ook de 
diepe hypogastrische klieren te worden verwijderd. 

Me Dowell et al . (1990) 
Urology 35:476 

11. Het is twijfelachtig of een overgangsepitheelcarcinoom van de blaas stadium 
pT1G3 mag worden behandeld als een oppervlakkige blaasturnor. 

12. Het bevorderen van projecten voor verbetering van de drinkwatervoorziening 
verdient in Ethiopië voorkeur boven de introductie van geavanceerde specialis
tische geneeskunde. 

13. Urologie is een heelkundig specialisme, hetgeen tot uitdrukking dient te komen 
in het opleidingsschema. 

14. De benaming Medisch Centrum of Medicentrum voor een ziekenhuis is 
ongewenst. 

15. Er zijn aanzienlijke overeenkomsten tussen het schrijven van een academisch 
proefschrift, het schaatsen van de Elfstedentocht en het lopen van een marathon. 

Rotterdam, 23 januari 1991 


