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STELLINGEN 

I. De bouw van de trigonale ring maakt het onwaarschijnlijk dat deze als sphincter 
kan fungeren. 

2. Het in de literatuur veronderstelde circulaire verloop van het elastine in de urethra is 
onjuist. 

3. De bouw van de vrouwelijke urethra ondergaat met het toenemen van de leeftijd 
ingrijpende veranderingen. 

4. De benaming "M. sphincter externus urethrae" voor de dwarsgestreepte urethramus
culatuur is misleidend. 

5. De vesicourethrale eenheid is op zich niet m staat tijdens stress-situaties de 
continentie te waarborgen. 

6. Het urodynamisch onderzoek heeft slechts een beperkte waarde, zolang men niet de 
beschikking heeft over de betrouwbare normaalwaarden. 

7. Electromyografisch onderzoek van de M. sphincter ani geeft geen informatie over 
het willekeurige afsluitingsmechanisme van de urethra. 

8. All forms of treatment of stress incontinence without knowledge of the anatomy and 
physiology of the female bladder and urethra are empirica!. 

T.N.A.Jeffcoate, Am. J. Obstet. Gynec.:64. 721. 1952. 

9. Het is begrijpelijk dat incontinente patiënten met het water in de schoenen hun arts 
consulteren. 

10. Bij operatieve ingrepen in het gebied van de blaashals dient rekening gehouden te 
worden met het verloop van de rr. urethrales. 

11. Uit de continuïteit van huidlijstenpatronen over syndactyle vingers volgt, dat deze 
patronen ontstaan vóór de scheiding der vingers uit de handpjaat. 

12. De carcinoominductie bij een jaarlijks rnammografisch onderzoek verricht bij 
vrouwen boven de 40 jaar ter detectie van mammatumoren is te verwaarlozen. 

13. Een diagnostische dunne naaldpunctie voor cytologisch onderzoek tijdens thoraco
tamieën en laparotomieën is van grote praktische waarde voor tumordiagnostiek. 

14. Wanneer de circulatie van een patiënt er net zo slecht aan toe was als die van de stad 
Groningen, zou de familie allang gewaarschuwd zijn. 


