UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The Lichtenstein inguinal hernia repair : applicability, antibiotic prophylaxis and
complications
Aufenacker, T.J.
Publication date
2006

Link to publication
Citation for published version (APA):
Aufenacker, T. J. (2006). The Lichtenstein inguinal hernia repair : applicability, antibiotic
prophylaxis and complications. [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:06 Jan 2023

Stellingenn behorende bij het proefschrift:
Thee Lichtenstein inguinal hernia repair.
Applicability,, Antibiotic prophylaxis and Complications.
1..

De Lichtenstein plastiek dient als gouden standaard gebruikt te worden in gerandomiseerde
studiess naar nieuwe liesbreuktechnieken.

2..

Tijdens een Lichtenstein plastiek voor een primaire liesbreuk bij een laag risico patiënt is
antibioticaa profylaxe niet nodig en potentieel gevaarlijk voor de patiënt.

3..

Meer aandacht voor de opleiding van chirurgen t.a.v. liesbreukchirurgie heeft zeer
waarschijnlijkk een positieve invloed op de recidiefkans en de langdurige postoperatieve pijn.

4..

Meer aandacht voor de mediale zijde van de mat tijdens een Lichtenstein plastiek heeft zeer
waarschijnlijkk een positieve invloed op de recidiefkans en de langdurige postoperatieve pijn.

5..

Bij gerandomiseerde studies zou standaard de kwaliteit van de brondata moeten worden
gerapporteerd. .

6..

Als een chirurg in opleiding alle liesbreukoperaties zelfstandig tot een goed einde kan
brengenn is de opleiding officieus voltooid.

7..

Een goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.
Aristoteles. Aristoteles.

8..

Als dit universum in zijn miljoenvoudigeordeen precisie het resultaat van een blind toeval
zouu zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij explodeert en alle
druklettertjess weer op de grondd terecht komen in de voltooide en foutloze vorm van het
woordenboek.. Albert Einstein.

9..

De wijze houdt zichzelf op de achtergrond, maar in werkelijkheid staat hij vooraan. Lao-Tse.

10.. If it's just us it seems like an awful waste of space. Jodie Foster, Contact.
11.. Wetenschap is 10% inspiratie en 90% transpiratie. Dick van Geldere.
12.. Drinkende baby's huilen niet. Ramses Pos.
13.. Meten is weten, maar om iets te leren moetje interpreteren. Jeroen Bergmans.
14.. Het is verrassend hoe vaak iets goed gaat in de geneeskunde.
T h . J .. Aufenacker, Amsterdam, 27 januari 2006

