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Stellingen 
behorende bij het proefschrift

Anomalies of the penis and scrotum in adults 

1. Een chirurgische behandeling is de enige bewezen behandeling om een penis

te verlengen, waarbij klieven van het ligamentum suspensorium een simpele

en regelmatig gebruikte methode is. (dit proefschrift)

2. Mannen met een penislengte van 7,5 cm of meer in erectie, profiteren slechts

in beperkte mate van penis-verlengende chirurgie. Deze patiëntencategorie

moet daarom worden ontmoedigd om een operatie te ondergaan.

(dit proefschrift)

3. Voordat een penis-verlengende operatie plaatsvindt, is het belangrijk om niet

alleen met de patiënt, maar ook in het behandelteam `informed consent` te

verkrijgen. (dit proefschrift)

4. Indien een ‘acute erection angle’ problemen geeft tijdens

geslachtsgemeenschap, is een chirurgische correctie een veilige behandeling

met een adequaat resultaat. (dit proefschrift)

5. Een conservatieve benadering van ernstig genitaal lymfoedeem is over het

algemeen niet zinvol. De meest effectieve behandeling is chirurgische excisie

van het aangedane weefsel. (dit proefschrift)

6. Gezien de toegenomen erkenning van de ziekte van Peyronie, evenals de

opkomende behandelingen die momenteel worden ontwikkeld voor de ziekte

van Dupuytren, wordt de associatie tussen deze twee ziektebeelden steeds

belangrijker. (dit proefschrift)

7. Indien er bij patiënten met een afwijking aan penis of scrotum ook klachten

zijn van seksuele tekortkoming, is seksuologische counseling sterk aan te

raden voordat er een operatieve ingreep plaats vindt. (dit proefschrift)

8. “Nature has taken account of every variety of penis and so there is no need to 
seek a scabbard the same size as your knife.” (Reinier de Graaf)

9. “You never fail until you stop trying.” (Albert Einstein)

10. “Alles komt goed.” (Mels van Driel)
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