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 1. Een buikoverzichtsfoto wordt afgeraden bij het stellen van de diagnose 
obstipatie (hoofdstuk 2)

 2. Grote gerandomiseerde placebogecontroleerde studies zijn nodig om 
de effectiviteit en veiligheid van laxantia bij kinderen te onderzoeken 
(hoofdstuk 3)

 3. Inname van extra vocht lest de dorst, maar lost obstipatie niet op 
(hoofdstuk 4)

 4. Een pepermuntje doet wonderen bij het prikkelbare darm syndroom 
(hoofdstuk 5)

 5. Een richtlijn zonder implementatie is als een behandeling zonder patiënt 
  (Prof. dr. Heymans)

 6. Implementatie van een richtlijn moet tegelijk starten met de ontwikkeling 
van de richtlijn (hoofdstuk 9)

 7. Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, 
iets om van te houden, en iets om voor te hopen (Addison) 

 8. Ontlasting is te fascinerend om zomaar achteloos door te spoelen

 9. Homines dum docent discunt (Men leert door er les in te geven) (Seneca) 

 10. Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst 
onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden 
veranderd (Jung)
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