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STELLINGEN 

I 

Het is waarschijnlijk dat de astrnatische constitutie invloed uitoefent op het 
ontstaan en beloop van verschillende longziekten. 

II 

Over de achtergronden van de relatie tussen de astmatische constitutie en 
sommige longziekten, met name de longtuberculose, is nog weinig bekend. 
Verd er onderzoek blijf t hier gewenst. 

III 

Van het feit dat drie tuberculostatica aan een tuberculose-patient toegediend 
minder kans geven op het resistent warden van de tuberkelbacil dan twee, mits 
geen gekruiste resistentie bestaat, is men in Nederland nog onvoldoende door
drongen. 

IV 

Nog te vaak warden patienten met een decompensatie van het rechter hart 
tengevolge van een chronisch longemfyseem met een bronchus-infectie, aange
zien voor patienten met een primaire hart-aandoening en een deze hart-aandoening 
begeleidende bronchitis. 

V 

Daar het embolie-gevaar een van de weinige (nog) niet te voorspellen compli
caties na thorax-operaties vormt, verdient het aanbeveling iedere patient die een 
thorax-operatie ondergaat postoperatief te behandelen met anti-coagulantia. 

VI 

Voor de routine-kweken op tuberkelbacillen biedt het pyrodruivenzuur be
vattende ei-medium van SToNEBRINK voordelen boven de gebruikelijke LoEWEN
STEIN-J ENSEN-voedingsbodems. 

(S'I'oNEBRINK, B., Proc. Tuberc. Research Counsil 44, (1957), 67) 

VII 

Bij kinderen met recidiverende urineweg-infecties is het noodzakelijk een 
onderzoek in te stellen naar aangeboren misvormingen van de nieren en van de 
urinewegen. 

(MAcAULY, P., SUTioN, R. N. P., The Lancet (1957), 1318) 



VIII 

Ten einde het chronisch-worden van een primaire acute otitis media te voor
komen, client de behandeling van deze laatste onder steriele voorzorgen te ge
schieden, om invasie van huid-staphylococcen te voorkomen. 

(DERKS, A. C. W., VooRHORST, R., N.T.v.G. 103, (1959), 103) 

IX 

De behandeling van een larynx-carcinoom zonder regionnaire klierzwelling 
client aan te vangen met een radio-therapie van 2500 tot 3000 r. 

X 

De ontwikkeling van het septum in het bulbus-truncus gedeelte van de hart
aanleg geschiedt niet door een primair bepaalde plaats van ontwikkeling, <loch 
is het gevolg van twee gescheiden vloeistofstromen, waarvan de loop bepaald 
wordt door de uitwendige vorm van de hartbuis. 

(GoERTTLER, K., Beitr. z. Path. Anat. u. z. Allgem. Path. 115, (1955), 33) 

XI 

Van pathologisch-anatomisch standpunt bezien is het juister om te spreken 
van een myocard-necrose dan van een myocard-infarct. 

XII 

De klasse-indeling volgens P APANICOLAou, bij het cytologisch onderzoek ge
bruikelijk, heeft voorlopig voor de kliniek nog weinig waarde. 

XIII 

De controle van de ambulante behandeling met cumarine-derivaten kan be
perkt blijven tot de bepaling van de ,,prothrombine"-tijd volgens Quick met be
hulp van een voor factor VII ongevoelig thromboplastine-preparaat. 

XIV 

Dat bij het ontstaan van alopecia areata psychische factoren een belangrijke 
rol spelen, dient als onwaarschijnlijk te warden beschouwd. 

(MAcALPINE, I., Brit. J. Dermat. 70, (1958), 117) 

xv 

Het niet behandelen van patienten waarbij als onderdeel van het routine
onderzoek tuberkelbacillen uit het menstruele bloed zijn gekweekt, bij ontbreken 
van klachten en palpabele afwijkingen, client als onjuist te worden beschouwd. 


