
 

 

 University of Groningen

Een duploplastiek ter behandeling van de habituele schouderluxatie
Bijlsma, Pieter Jelle

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1966

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bijlsma, P. J. (1966). Een duploplastiek ter behandeling van de habituele schouderluxatie. [,
Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/e80dfaa8-b198-4167-af1a-e04c14bb1b4a


STELLINGEN 

I 

Iedere operatie voor een habituele schouderluxatie, waarbij het 
voorste kapsel aan de panrand wordt vastgezet, geeft goede resul
taten. 

II 

Voor de operatieve behandeling van een habituele schouderluxatie 
verdient een intra-articulair uitgevoerde bottransplantatie de voor
keur. 

III 

De opvatting dat ieder scherp buiktrauma als routine een spoed
laparotomie vereist is onjuist. 

IV 

"Maagbevriezing" en "maagverhitting" ter behandeling van het 
ulcus duodeni verdienen geen klinische toepassmg. 

V 

De verdeling der aangnJpmgspunten van adrenerge farmaca in 
a, (3, ?' en 6-receptoren, moet op theoretische en praktische gronden 
worden verworpen. 

VI 

Ook bij de operatieve behandeling van patienten met diabetes 
mellitus verdient de toepassing van langwerkende insulinepraepa
raten de voorkeur. 

VII 

Het instellen van een examen ter verkrijging van een specialis
tische graad, zal de kwaliteit van de specialist ten goede komen en 
is daarom een absolute noodzakelijkheid. 



VIII 

De echo-encephalographie kan een waardevol hulpmiddel zijn bij 
de diagnostiek van de hydrocephalus. 

IX 

Als bij cytologisch onderzoek van het sputum aanw1Jz111gen wor
den gevonden voor de aanwezigheid van een "oatcell"carcinoom, 
dan moet tevens de mogelijkheid van het bestaan van een primair 
lymphosarcoom worden overwogen. 

X 

Het nut van de toediening van oestrogene stoffen ter voorkoming 
van atherosclerose en coronairthrombose bij de mens is niet aan
getoond. 

XI 

Het ontstaan van een "Curling"ulcus in het duodenum is zeer 
waarschijnlijk niet te wijten aan een hyperfunctie van de bijnier
schors. 

XII 

De houding van de Nederlandse regenng ten aanzien van 
Zuid-Afrika getuigt van een wanbegrip omtrent de daar geldende 
problemen. 

P. J. BIJLSMA 
19 oktober 1966 


