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Stellingen 

beborende bij bet proefschrift 
"Bacterial contamination of surgical meshes" 

1. Toekomstige verbeteringen van chirurgiscbe matjes ten aanzien van infecties zullen met 
name bepaald worden door biocbemiscbe coatingen. ( dit proefschrift) 

2. Bio-optiscbe beeldverwerking is op dit moment de meest optimale techniek om nieuwe 
ontwikkelingen omtrent implantaten te evalueren. ( dit proefschrift) 

3. Een monofilament en bydrofoob matje geeft de minste kans op infectie. (dit proefschrift) 

4. Matjes die kracbten kunnen weerstaan die meer zijn dan de maximale abdominale druk (30 
N/cm), bebben buiten bet verbevigen van een eventuele infectie geen toegevoegde waarde. 
(dit proefschrift) 

5. Steriele omstandigbeden rondom een operatie bestaan niet. 

6. Infectie zal in de toekomst als complicatie relatief een toenemend aandeel innemen in bet 
spectrum van implantaat gerelateerde complicaties. (dit proefschrift) 

7. Daar waar histologiscb onderzoek niet meer is dan bet nemen van een 'screensbot' van een 
belangrijke voetbalwedstrijd, bopende bet doelpunt vast te leggen, is in vivo bio-optiscbe 
beeldverwerking te vergelijken met bet volgen van de live uitzending van de bele wedstrijd. 
( dit proefschrift) 

8. De interactie tussen afweer, biomateriaal en bacterie kan worden opgevat als een 'trias 
politica'; bet biomateriaal bepaalt, bet immuun systeem voert uit en micro-organismen 
controleren. 

9. Door de mogelijkheid van berbaalde analyses bij betzelfde proefdier zullen modellen 
gebaseerd op bio-optiscbe technieken zorgen voor een significante reductie van bet 
benodigde aantal proefdieren (dit proefschrift). 

10. Promovendi zijn net als laboratoriummuizen; voor beide wordt er vanuit gegaan dat bet 
welzijn gewaarborgd is als zij ad libitum beschikken over voedsel en water (koekjes bij de 
gratis koffie). 

11. De antwoorden die worden verkregen bij mediscb experimenteel onderzoek blijken niet van 
toepassing op de vragen van patienten. 

12. De waarde van 'Brownie-points' wordt onderscbat als bet gaat om bet evalueren van 
wetenscbappers. 

13. De athankelijkheid van koffie beeft alle tekenen van verslaving. 

14. Het exponentiele karakter van 'stabiele groei' bewijst dat dit nooit een uitgru g�l:ffih��lffi zijn 
voor een gezonde economie. �,-1 · ! <b� 
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