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STELLINGEN 

I. 

Een doorbraak in het gebruik van kunststoffen voor het vervaardigen van 

kunstorganen, kan alleen plaatsvinden als een beter begrip wordt verkregen 

van de interactie tussen bloed en kunststoffen. 

II. 

Toediening van medicamenten die de thrombocyten-functie remmen tijdens 

het gebruik van de Hart Long Machine, kan resulteren in een beter behoud 

van de thrombocyten aantallen en functie. 

III. 

Medicamenten die de thrombocyten-functie remmen, kunnen heparine 

tijdens het gebruik van de Hart Long Machine niet vervangen. 

IV. 

Bij hart operaties verdient het gebruik van de membraan oxygenator de 

voorkeur boven die van de bubble oxygenator. 

V. 

Aangezien voor de gaswisseling in membraan oxygenatoren de Wet van 

Fick geldt, heeft turbulentie van bloed ook voordelen. 

VI. 

Bij de keuze van behandeling van het inversie letsel van de enkel, dient ook 

het "tapen" overwogen te worden. 

VII. 

Endoscopische biopsien bij patienten met alkalische reflux gastritis na 

maagresectie, dragen niet bij tot het bevestigen van de diagnose, noch tot 

het vaststellen of de chirurgische therapie succes heeft gehad. 



VIII. 

Vaatprothesen van resorbaar materiaal kunnen een alternatief worden voor 

vene-transplantaten. 

IX. 

Uitslagen van echografisch onderzoek dienen met enige reserve geïnter

preteerd te worden. 

X. 

Indien op een fietspad verkeer in twee richtingen is toegestaan, dient dit 

aangegeven te worden voor het verkeer op de kruisende wegen. 

XI. 

Rozen kunnen beter in het voorjaar, dan in het najaar gesnoeid worden. 
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