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STELLINGEN N 
behorendebehorende bij het proefschrif 

DEFECATIONN DISORDERS 
ANDD CHRONIC ABDOMINAL PAIN 

INN CHILDREN 
PATHOPHYSIOLOGYY AND TREATMENT 

Hett voorschrijven van laxantia aan een kind met functional non-retentive fecal soiling 
kann leiden tot drukfouten en is het best te kwalificeren als een kunstfout. 
(dit(dit proefschrift) 

Hett niet opnemen van een controle groep gezonde kinderen in een onderzoeks-
protocol,, dat als doel het ontrafelen van pathofysiologische mechanismen bij ziekte-
beeldenn op de kinderleeftijd heeft, zou bij de medisch ethische commissie ernstige 
twijfell  moeten doen rijzen bij de kwaliteit van het ingediende onderzoeksvoorstel. 

Dee impactscore van tijdschriften in de geneeskunde zou mede moeten worden bepaald 
doorr de praktische waarde van de gepubliceerde artikelen voor de klinische praktijk. 

"Vogelen""  is jagen zonder te schieten. 

Defecatiee is meer dan gecontroleerde incontinentie. 

Voorr velen in de "ontwikkelde" landen bestaat het dagelijks leven uit het halen van een 
"dead-line";; voor velen in de "ontwikkel ingslanden bestaat het dagelijks leven uit het 
ontkomenn aan DE "dead-line". 

Bestuderingg van de gastro-intestinale fysiologie doet niet alleen het bestaan van een 
"littl ee brain", maar ook van een "Big Brain" vermoeden: God. 

Dee paradoxale musculus puborectalis contractie, zoals met behulp van anorectale 
manometriee gemeten bij kinderen met obstipatie en functional non-retentive fecal 
soiling,, is niet meer dan een epi-fenomeen. 
(dit(dit proefschrift) 

Druk,, druk, druk. 

Hett aantonen van viscerale hypersensitiviteit bij kinderen met functionele buikpijn is 
belangrijkk in het perspectief van subclassificatie van deze groep kinderen, maar mag 
geenn mono-causale pathofysiologie suggereren of daarop te stoelen mono-therapie. 
(dit(dit proefschrift) 

Laatt de kinderen tot Mi j komen, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. 
JezusJezus Christus  na Chr.) 

Manyy littl e things done in many littl e places by many littl e people wil l change the face 
off  the world. 
ChineesChinees spreekwoord 




