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*

*

Tijdens de emblyogenese wordt de urethra van de perus schacht
gevormd door primaire luminisatie en de glandulaire urethra door
secundaire luminisatie na fusie van respectievelijk de urogenitale
zwellingen en het tubereultull genitale.
(dit proefschrift)
Het gebmik van transurethrale verblijfscatheters bij hypospadie
correcties geeft geen garantie op een lage complicatie ratio.

Zonder het gebruik van dergelijke catheters kan een lage
complicatie ratio wel worden bereikt.
(dit proef.~cln·ift)

*

Het verdiellt aanbeveling om bij jongens, geopereerd voor hun
hypospadie, gedurende de ontwikkeling tot adolescent regelmatig
een uroflowmetrie onderzoek te velTichten.
(dit proefschrift)

*

Voor de behandeling van aangeboren afwijkingen is kennis van
de normale embryologie van essentieel belang, getuige
onderstaand citaat.
"I am only a surgeon, yet cireumstanees have led me to play the
role of an embryologist"
(Vietor Veau, 1938)

*

AI schud men de piemel nog zo kloek, de laatste druppels komen
altijd in de broek.
(R. Hooiring, Bad Hopfr'eben 3 maalt 1996)

*

Indien bchalve de Medline database tevens de "oudere" literatuur
zou worden geraadpleegd, zouden er veellninder llnieuwel!
teclmieken en concepten voor de behandeling van hypospadie
worden bescln·even.

*

De meatotomie als solitaire niet frmetionele operatie bij de
behandeling van hypospadie is obsoleet.

*

De kans dat ecn willekeurig aangesproken verpleegkundige op
een verpleegafdeling infonnatie kan verschaffen over een patiënt,
is sinds de invoering van zgn. "teamverpleging" gedaald onder
een aanvaardbaar minimum.

*

Met een hok vol hanen is het moeilijk nageslacht te verkrijgen.
Deze steh'egel gaat helaas nog steeds tc vaak op voor de
hcdcndaagse chimrgische afdelingen.
Opname van het vak wetenschapsfilosofie in het vell'lichte
cun'iculum van de studie geneeskunde verdient sterke
aanbeveling.

*

Opportunisme begint waar principes eindigen.

*

Het zgn. "optoppen" van een axillair blokkade nadat deze is
uitgewerkt, dient bij microvasculaire ingrepen van dc bovenste
extremiteit als een kunst fout te worden beschouwd.
(JFA v.d. \Verffet al. Microsurgely 16 (3); 141-143: 1995).

*

Dank de vlam voor haar licht, maar vergeet het voetstuk van de
lamp niet, dat in de schaduw staat met trouw geduld.
(Tagare)

