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Stellingen n 

Behorendee bij het proefschrift 
Thee continuing story of peptic ulcer bleeding van Monique Esther van Leerdam 

11 Tenminste 1 Maag- Darm- en Leverarts in elk ziekenhuis in Nederland zal de kwaliteit 
vann zorg op dit gebied verbeteren. 

2.. Work expanses to fill  the time available (Eerste Wet van Parkinson) 

33 Het ontstaan eener maagzweer moet toegeschreven worden aan een verhoogden 
spiertonus,, 't zij van de musculans propria, 't zij van die van de mucosa, gepaard aan 
vermeerderdd zoutzuurgehalte van den maag inhoud (Kehrer, 'over maagzweer' 
proefschriftproefschrift 1913) 

4.. De onveranderde incidentie van zowel maag als duodenum ulcus bloedingen moet 
wordenn toegeschreven aan het gebruik van aspirine en/of NS AIDs. 

55 Alleen door gezamenlijke inspanning van meerdere specialismen zal door preventie de 
mortaliteitt van gastroduodenale ulcus bloedingen kunnen worden beïnvloed, 

66 Bij het beklimmen van l la Redoute' blijf t slechts de essentie van fietsen over; de 
trapperss zien rond te krijgen. 

7.. Er is nog niet een enkelvoudige test betrouwbaar genoeg voor het aantonen van 
Helicobacterr pylori infectie bij patiënten met een acute gastroduodenale ulcus 
bloeding g 

88 Ervaring met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek maakt het mogelijk de 
Materiaall  & Methode sectie van een studie op waarde te schatten. 

9.. De visuele interpretatie van kenmerken van recente bloeding is subjectief. Het is 
belangrijkk dit te realiseren bij de besluitvorming over endoscopische therapie, het 
vroegtijdigg naar huis ontslaan of inclusie van de patiënt in een studie. 

ii  Q r»c -*v a-H Amsterdam - Rotterdam is aanzienïjik groter dan de afstand Rotterdam -

Amsterdam m 

111 Optimale inzet van vrouwelijke medische specialisten in het arbeidsproces zal ook met 
optimaall  geregelde kinderopvang niet gerealiseerd worden 

Amsterdam,, 7 februari 2003 




