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Stellingen

behorend bij het proefschrift

Acute and Chronic Pancreatitis
— Epidemiology and Clinical Aspects —

1 Het juist rapporteren van acute of chronische pancreatitis als ontslagdiag-
nose gaat nogal eens mis (hoofdstuk 2)

2 Het aantal ziekenhuisopnamen voor acute en chronische pancreatitis 
neemt in Nederland aanzienlijk toe en zal hoogstwaarschijnlijk blijven toen-
emen (hoofdstuk 3)

3 De Nederlandse incidentiecijfers van acute en chronische pancreatitis 
behoren tot de laagste in de westerse wereld (hoofdstuk 4)

4 Het adagium van pancreasrust als uitgangspunt van de voedingsbehandel-
ing bij acute pancreatitis moet waarschijnlijk worden herzien (hoofdstuk 5)

5 Bij patiënten opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen met een acute pan-
creatitis is doorgaans de periode dat voeding wordt onthouden beperkt 
(hoofdstuk 6)

6 Terughoudendheid is geboden bij het aanvragen van een CT scan in de 
vroege fase van een eerste aanval van acute pancreatitis (hoofdstuk 7)

7 Het gebruik van medicijnen moet niet worden onderschat als potentiële 
oorzaak bij het ontstaan van een acute pancreatitis (hoofdstuk 8)

8 Gezien de historische ontwikkeling van MD- naar MDL-arts is de MDLA-arts 
de logische volgende 

9 Iedereen zou bij de geboorte een gebruiks- en onderhoudshandleiding 
moeten krijgen

10 De mens verandert meer van een halve liter jenever dan van honderddui-
zend jaar evolutie (midas dekkers)

11 A’j gezoond bint mankeer iej van allens, a’j kraank bint allenig gezoondheid
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