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STELLINGEN 

I. 

In de toekomst zijn betere resultaten bij een 
h.n.p.-operatie te verwachten, indien de operatie
indicatie zo exact mogelijk wordt gesteld en per 
patient de in zijn geval meest adequate operatie
techniek wordt toegepast. 

II. 

Het gevaar bij een microchirurgische benadering 
van een h.n.p. dreigt, dat men de patient behandelt 
voor een morfologische afwijking en niet in ver
band met een wortelcompressie. 

III. 

Goede voorlichting over aard en prognose van de 
h.n.p.-operatie zal de resultaten van de operatie 
gunstig beïnvloeden. 

IV. 

Een partieel uitgevoerde bedrustkuur als conser
vatieve behandeling bij een h.n.p. is een zinloze 
tijdspassering. 

v. 

Dat de werkhervatting na een h.n.p.-operatie 





steeds minder een goede parameter is ter beoorde
ling van het operatieresultaat, is te wijten aan 
onze demotiverende sociale wetgeving en structurele 
werkeloosheid. 

VI. 

Er is geen ziekte, waar psychosociale factoren 
zo'n grote rol spelen als bij het syndroom van de 
lage rugklachten. 

VII. 

De toekomst van de oncologie wordt voor een be
langrijk deel bepaald door de uitbouw van de 
weefselkweek, waarbij kankercellen onderzocht kun
nen worden op hun gevoeligheid c.q. resistentie ten 
opzichte van cytostatica. 

VIII. 

Bij verdenking op een vasculair accident in 
cerebro is een vroegtijdige diagnostiek geboden om 
cardiovasculaire stoornissen op het spoor te komen 
en te differentiëren ten opzichte van een tumor 
cerebri. 

IX. 

Een goede psychiatrische evaluatie, het onder
kennen van biologische factoren en het onderzoeken 
van de draagkracht van de client zijn essentiële 
voorwaarden voor het welslagen van de psychothera
pie. 



x. 

Het is van wezenlijk belang gedurende een 
psychotherapie dwangmatige en depressieve kenmerken 
bij de patient te onderkennen; zo dit niet gebeurt, 
kan de psychotherapie verzanden. 

XI. 

Voor het lopen op hoge hakken, hoe elegant ook, 
moet een vrouw met lage rugklachten niet door de 
knieën gaan. 

A.J.M.L. Bomers - Marres, 

25 november 1981. 


