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STELLINGEN. 

I 

De uitdrukking "relatieve pulmonaalstenose '' bij geruisen 
die ontstaan door vergrote volumesnelheid van het bloed 
in de stam van de art. pulmonalis is misleidend. 

II 

De haemodynamische verl\oudi.ngen bij a.angebor�n h.art
gebreken welke gep�ard gaaq- met polycythaemie worden 
niet verbeterd door maatregelen welke een verlaging 
van de viscositeit van :pet bloed beogen. 

q1 

In. de formule voor de bereken�g van het hartminuutvo
lume uit de arteriele kleurstofverdunningscurve volgens 
de Forward Triangle methode is de factor K afh�elijk 
van de frequentie-l{arakteristiek van de registratie appa
ratuur. 

IV 

Het verdient aanbeveling bij caustische verbranding van 
de oesophagus 24 tot 36 uur te wachten alvorens corti
costeroïden te geven. 

V 

Parapsoriasis guttata acuta is een vorm van arteriolitis 
allergica cutis. 

VI 

Het is onwaarschijnlijk dat adenomateuze darmpoliepen 
overgaan in carcinoom. 

VII 

Bij het vermoeden van resqrptiestoomissen in de dunne 
darm is de tl-xylose proef als. screening methode een 
waardevolle aanwinst. 

VIII 

De anaemie met aplastisch kar�terdie soms na wissel
transfusies wegens Rhesus-antagonisme wordt gezien, 
moet worden beschouwd als een gevolg van nog steeds 
aanwezige Rhesus-antilichamen. 

IX 

De kortdurende intraveneuze barbituraat-narcose zonder 
toevoer van extra zuurstof is gevaarlijk. 

X 

Het fiscale. standpunt ten aanzien van de aftrekbaarheid 
van de kosten verbonden aan de verwerving van de Doc
torstitel dient te worden herzien. 

XI 

De veiligheid op de weg is er mee gediend als op kruis
punten het verkeer van links voorrang krijgt. 


