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STELLINGENN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 

Thee Use of Diagnostic Laparoscopy in Patients with Suspected 
Appendicitis s 

1.. Het verwijderen van een normale appendix gaat gepaard met een aanzienlijke 
morbiditeitt en kosten en dient daarom vermeden te worden, (dit proefschrift) 

2.2. Het appendix sana percentage wordt verlaagd door met name bij vrouwen in de 
vruchtbaree leeftijd, met verdenking op appendicitis acuta, een diagnostische 
laparoscopicc te verrichten, (ditproefschrift) 

3.. Het is veilig om een normale appendix die wordt gevonden tijdens diagnostische 
laparoscopicc in situ te laten, (dit proefschrift) 

4.. Bij twijfel over de diagnose appendicitis dient aanvullend onderzoek verricht te 
wordenn waarbij echografie, verricht door een ervaren echografist, het onderzoek van 
eerstee keuze is. (dit proefschrift) 

5.. Betreffende appendicitis behoort het adagium: "when in doubt, cut it out" gewijzigd te 
wordenn in "when in doubt, check it out", (ditproefschrift) 

6.. Het verwijderen van een normaal orgaan als een appendix dient niet chirurgisch maar 
fylogenetischh te geschieden. 

7.. Eén van de verdiensten van de laparoscopische chirurgie is dat ook patiënten na open 
chirurgiee eerder met ontslag gaan. 

8.. Getuige de snelle acceptatie van de laparoscopische cholecystectomie, in tegenstelling 
tott de laparoscopische appendectomie, blijkt dat gezond verstand toch zwaarder weegt 
dann evidence based medicine. 

9.. Indien in Amsterdam de criminaliteit met eenzelfde agressieve rigide wijze als het 
"foutt parkeren" aangepakt zou worden, zou de stad een stuk leefbaarder worden. 

10.. Het aantal beltonen bij een oproep van een mobiele telefoon is omgekeerd evenredig 
mett het correct uitgesproken volzinnen tijdens het gevoerde gesprek. 

11.. Gezien de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de daaruit voortvloeiende 
bezighedenn van een assistent, zou het vak "doeltreffend overplaatsen van patiënten", 
gegevenn door de vakgroep psychologie, een plaats in het curriculum moeten krijgen. 

Amsterdam,, 2 oktober 2002 
Wimm van den Broek 




