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ofof the acute abdomen 

1.. Door toegenomen gebruik van abdominale echografie en CT is het 
duidelijkk geworden dat appendagitis epiploïca, het omentum infarct, 
enn mesenteriale panniculitis veel minder zeldzaam zijn dan voorheen 
werdd aangenomen (dit proefschrift). 

2.. Appendagitis epiploïca en het omentum infarct kunnen klinisch vrij-
well  iedere oorzaak voor een acute buik nabootsen, afhankelijk van de 
locatiee van het vetinfarct (dit proefschrift). 

3.. Appendagitis epiploïca en het omentum infarct zijn zelf-limiterende 
aandoeningenn (dit proefschrift). 

4.. Het maken van onderscheid tussen appendagitis epiploïca en het 
omentumm infarct is klinisch niet van betekenis (dit proefschrift). 

5.. Een dense ring in het paracolische vetweefsel, het zogenaamde hyper-
attenuatingattenuating ring- teken, is een karakteristiek kenmerk van appendagitis 
epiploïcaa bij CT onderzoek (dit proefschrift). 

6.. Een associatie tussen mesenteriale panniculitis en een coexistent 
maligniteitt is onzeker en niet zo sterk als recent door anderen werd 
gesuggereerdd (dit proefschrift). 



7.. Routinematig gebruik van echografie, zo nodig aangevuld met CT, bij alle 
patiëntenn met een klinische verdenking op appendicitis, geeft een significante 
verlagingg van het aantal negatieve appendectomiën zonder verhoging van het 
aantall  appendix perforaties (dit proefschrift). 

8.. Gegeven de aard van de gemiddelde radioloog zal, vooral in ziekenhuizen zon-
derr arts-assistenten, met de komst van teleradiologie de evaluatie van een acute 
buikk tijdens diensturen in toenemende mate met CT geschieden in plaats van 
echografisch. . 

9.. Met het introduceren van internet en e-mail bij je digibete ouders is de eerste 
stapp in de omkering van het zorgproces tussen ouder en kind genomen. 

10.. Wie nooit om de dood niet heeft kunnen slapen, is nooit echt wakker geweest 
(B.v.d.. Berg, vrij naar dichter J.C. Bloem). 

Adriaann C. van Breda Vriesman 


