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STELLINGEN N 

behorendee bij het proefschrift 
Peripherall nerve reconstruction with autologous 

vein,, collagen and silicone tubes 

1.. Voor het testen van methoden voor zenuwregeneratie, 
naa een experimenteel trauma, is het konijn een beter 
proefdierr dan de rat (dit proefschrift). 

2.. In de plastische chirurgie wordt bij de reconstructie 
vann getraumatiseerde perifere zenuwen te weinig 
aandachtt besteed aan sensibele zenuwen. 

3.. Daar het herstel van een getraumatiseerde sensibele 
zenuww minder snel verloopt dan het herstel van een 
getraumatiseerdee motorische zenuw heeft voor het 
testenn van methoden voor zenuwherstel een sensibele 
zenuww de voorkeur als onderzoeksmodel. 

4.. Ter voorkoming van wondgenezingsstoornissen na 
reconstructiee van de nerveus saphenus bij het konijn, 
dienenn de dieren niet separaat te worden verzorgd. 

5.. Een artificieel aangebrachte gap tot 10 mm, 
getubuliseerdd met een PPC-hulsje, verdient als 
reconstructiemethodee de voorkeur boven end to end 
suturingg bij eenvoudig doorgesneden perifere zenuw. 



6.. Bij een perifeer zenuwdefect groter dan 10 mm is een 
autotransplantaatt van de nervus suralis in combinatie 
mett een (of twee) PPC-hulsje(s) over de gap(s) aan 
goedee reconstructiemethode. 

7.. In de hogere functies op klinische afdelingen worden 
tee weinig vrouwen aangesteld. 

8.. Het niet geïntegreerd examineren van geïntegreerd 
onderwijss is onjuist. 

9.. De keuze aan servicecontracten bij Arbo-diensten 
leidtt tot minimale service en daardoor tot slechte 
reïntegratieresuu Itaten. 

10.. De productie van de immunoglobulinen A en G wordt 
geëlimineerd,, wanneer een gingivectomie wordt 
uitgevoerd.. Te prefereren is een sliding flap of een 
repositioneringg flap. 

11.. Het screenen van statussen door verpleegkundigen 
onderr de indirecte verantwoording van een 
verzekeringsartss is begrijpelijk door de druk van de 
omstandigheden,, maar verdient niet de 
schoonheidsprijs. . 

12.. Geluk is.. .als je de juiste keuzes in het leven maakt. 

Gudaa CM Heyke, 26 maart 2002 


