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Stellingen 

1 

Cholecystectomie is niet de eerste keus van behandelen bij asymptoma

tische galstenen -zeker niet in het tijdperk van de echografie. 

2 

Bij een onbegrepen haemorrhagische diathese client a2
-antiplasmine bepaald 

te warden. 

3 

De jejuno-ileale bypass operatie client verworpen te worden als behan

delingsvorm van adipositas. 

4 

Bij het optreden van een post-streptococcen nefritis client gevraagd te 

warden naar het gebruik van ongepasteuriseerde melk. 

5 

Tijdens de cytostatische behandeling van acute leukemie mag de diagnose 

diffuse intravasale stalling uitsluitend gesteld warden indien antithrombine 

III verlaagd is. 

6 

Fibronectine infusie behoort (nog) niet tot de standaard maatregelen bij de 

behandeling van een septische shock. 

7 

Optimalisering van het ambulance vervoer in de provincie Groningen, zal 

leiden tot een toenemend aantal patienten die in aanmerking zullen komen 

voor intra-coronaire streptokinase behandeling bij het ontstaan van een 

acuut myocard infarct. 



8 

Een eenmalig gevonden negatieve Ham en suiker-haemolyse test sluit de 

diagnose paroxysmale nachtelijke haemoglobinurie niet uit. 

9 

Bij heftige pijn in de rechter bovenbuik tijdens het laatste trimester van de 

zwangerschap, client een toxicose met ernstig levercel verval uitgesloten te 

worden. 

10 

Nucleaire bewapening is een voorbeeld van menselijk kunnen en falen. 

11 

Het gezegde 'Buter brea en griene tsiis, wa't <lat net sizze kin is gjin op

rjochte Fries' kan mogelijk gebruikt worden als toelatingscriterium bij de aan

stelling van hoogwaardigheids bekleders in de provincie Friesland. 
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