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STELLINGEN 

I. 

Aan diabetespatienten dient met voorrang werkgelegenheid te 
worden aangeboden. 

II. 

Een verhoogde groeihormoonafgifte heeft geen invloed op de 
ontwikkeling van diabetische retinopathie. 

III. 

Een verdikking van ,de basale membraan ronà spiercapillairen is 
reversibel. 

IV. 

Toediening van somatostatine ten einde secundaire hormonale 
afwijkingen bij juveniele diabeten te herstellen (New. Engl. J. Med. 
291: 444, 1974) doet de kans op hypoglycemie toenemen. 

v. 

De glucosebelastingscurve wordt voornamelijk bepaald door de 
,,glucose-handling" door de lever. 

VI. 

Het routine-röntgenonderzoek van het colon dient door middel 
van de dubbelcontrastmethode te geschieden. 

Thijn C. J. P. Proefschrift 1964. 

VII. 

Beperking van de O2-concentratie in couveuses tot maximaal 
40 '0/o ter preventie van retrolentale fibroplasie is evenzeer te ver
werpen als het in het verleden ongelimiteerd toedienen van zuurstof. 

Lancet 2: 954, 1973. 

VIII. 

Wanneer bij patienten met een ma1igne huidafwijking een ver
hoogd operatierisico bestaat, dient cryochirurgische behandeling 
vaker te worden overwogen. 



IX. 

De "low renin hypertension" welke (soms tijdelijk) kan ontstaan 
na nefrectomie wegens eenzijdige nierarteriestenose berust op "re
setting" van de natriurese. 

Lancet 2: 320, 1974. 
Donker, A. J. M. e.a. Lancet: Original, ter perse. 

X. 

Bij het tijdens operatie verrichten van een leverbiopsie verdient 
een naaldbiopsie de voorkeur boven een kleine wigexcisie. 

XI. 

De T3-bepaling in serum heeft slechts zin ter bevestiging van een 
reeds via indirecte methoden gestelde diagnose "T3-hyperthy
reoidie". 

XII. 

In de benaming "medisch verantwoorde onderbreking van de 
zwangerschap" heeft de term "medisch" een onverantwoord be
perkte betekenis. 
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