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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

G�s rointestinal ischemia; diagnosis 
and clinical presentation 

door Rinze ter Steege 

1) Continue CO
2 

meting in de tractus digestivus is technisch uitvoerbaar maar de dient 
nog te worden geperfectioneerd alvorens dit gebruikt kan worden in de klinische 
praktijk. (dit proefschrift) 

2) 11% van de recreatieve hardlopers heeft hinderlijke maagdarmklachten waarbij een 
jonge leeftijd en vrouwelijk geslacht risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van 
klachten. (dit proefschrift) 

3) Het maagdarmkanaal dient gewend te worden aan voedselinname tijdens lichamelijke 
inspanning; op deze wijze kan de kans op maagdarmklachten tijdens hardlopen 
worden gehalveerd. (dit proefschrift) 

4) Maagdarmischemie is tijdens maximale inspanning vrijwel altijd aanwezig. Daarom 
kan de aanwezigheid van maagdarmische niet de enige verklaring zijn van 
maagdarmklachten tijdens lichamelijke inspanning. (dit proefschrift) 

5) Atleten met maagdarmklachten tijdens inspanning lijken een meer uitgesproken 
neiging tot splanchnische vasoconstrictie te hebben in reactie op lichamelijke 
inspanning. (dit proefschrift) 

6) De anamnese alleen is niet voldoende betrouwbaar om patienten zonder 
maagdarmischemie maar met splanchnische vaatstenosen te onderscheiden van 
patienten met splanchnische vaatstenosen en maagdarmischemie. (dit proefschrift) 

7) Het atherosclerotisch risicoprofiel van de patient met stenose van het splanchnisch 
vaatbed verschilt met die van stenosen in andere vaatbedden; het kenmerkt zich door 
een uitgesproken dominantie van het vrouwelijk geslacht en de lagere prevalentie van 
overgewicht. (dit proefschrift) 

8) Sports do not build character but reveal it. (Heywood Broun) 

9) The desire to take medicine is perhaps the greatest feature which distinguishes man 
from animals. (sr William Ossfer) 

10) Het toestaan van Mc-drives in Nederland staat haaks op het overheidsbeleid 
aangaande voldoende bewegen, gezond eten, bestrijden van files en reductie van de 
CO

2 
uitstoot. 

11) Discipline is de wil om te werken, oak al wil je het liever niet. 


