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Stellingen behorende bij proefschrift:

‘Prac t ical  issues in t reat ment of appendic i t is ’

‘Snapshot’ onderzoek is een krachtige nieuwe studie methode om in zeer korte 
tijd bij een grote groep patiënten een behandeling en uitkomsten daarvan te 
evalueren (dit proefschrift).

Standaard toepassen van preoperatieve beeldvorming bij verdenking op acute 
appendicitis leidt tot een zeer laag percentage appendix sana (dit proefschrift).

Laparoscopie is in Nederland thans de meest gekozen techniek voor een  
appendectomie en geeft een lagere kans op een wondinfectie dan na de  
open benadering (dit proefschrift).

Na een appendectomie voor gecompliceerde appendicitis is een aanvullende 
behandeling met antibiotica voor 3 dagen voldoende (dit proefschrift).

Endoloop of endostapler voor het sluiten van de appendix stomp bij een  
laparoscopische appendectomie heeft geen invloed op postoperatieve  
infecties (dit proefschrift).

Een operatie zonder beeldvorming vooraf bij klinische verdenking op acute 
appendicitis is controversieel en achterhaald (dit proefschrift).

Een blindedarm ontsteking kun je het beste te lijf gaan met een kijkoperatie  
(dit proefschrift).

Pubmed is een vergaarbak waarin je elk wenselijk antwoord kan vinden.

Een wond geneest tussen de hechtingen (Jan Peter Eerenberg).

Het heet in Nederland pas officieel een probleem wanneer er iemand op  
promoveert (van Kooten & de Bie).




