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Stellingen
1. Preventieve katheterisatie na vaginale prolapschirurgie kan

bekort worden tot maximaal 24 uur.

2. Bij gebleken incomplete mictie na vaginale prolapschirurgie

verdient intermitterend katheteriseren de voorkeur boven

een verblijfskatheter.

3. De bijdrage van obstructie van het uitstroomgebied van de

blaas aan het optreden van incomplete mictie na  vaginale

prolapschirurgie is minimaal.

4. Onrust van de patiënt speelt een belangrijke rol bij het

ontstaan van incomplete mictie na vaginale

prolapschirurgie.  

5. De aanzienlijke praktijkvariatie in postoperatief

katheterisatiebeleid impliceert dat een deel van de

patiënten suboptimaal geholpen wordt.

6. Bekkenbodempathologie is alledaags: Van gedonder bij de

buren heb je zelf ook last.  

7. Het proces van instellen van volumenormen voor ingrepen

zou moeten beginnen met definiëren wat basiszorg is.

8. Promoveren naast gezin en voltijds werken is net als man zijn

en gynaecoloog; je blijft uitleggen waarom.

9. A-j niet noar buutn goat kom i-j ok nans.

10. Als je lang genoeg normaal blijft wordt je vanzelf bijzonder.
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