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Stellingen 

1. Kennis omtrent de samenhang van klinische kenmerken met 
elkaar en met de prognose is voorwaarde tot een goede behandeling. 

2. Lymfogene uitzaaiing, groeiwijze en grootte van de tumor zijn de 
kenmerken, die bij patiënten met tongcarcinoom, oncologisch 
beschouwd, de omvang van de behandeling moeten bepalen. 

3. Bij patiënten met tongcarcinoom wordt de indicatie tot behande
ling van de "klinisch negatieve hals" vooral bepaald door de kansen 
op locaal recidief en lymfogene uitzaaiing. 

4. In verband met de correlatie tussen tumorgrootte en prognose 
moet bij het tongcarcinoom een oppervlaktemaat worden gehan
teerd. 

5. Het locale recidief van een tongcarcinoom, dat na vijf of meer jaren 
manifest wordt, is een dubbelcarcinoom. 

6. De naam "erythropoietische protoporphyrie
" 

zegt onvoldoende 
over de localisatie van deze stoornis in de porfyrine-stofwisseling. 

7. Diagnostische laparotomie met splenectomie bij patiënten met de 
ziekte van Hodgkin heeft tevens belangrijke therapeutische 
waarde. 

8. De verandering in de stemhoogte, die bij patiënten met subcutaan 
emfyseem nogal eens voorkomt, wordt onvoldoende gewaardeerd 
als prognostisch criterium. 

9. In het medisch curiculum dient aandacht te worden geschonken 
aan de wijze, waarop ongeneeslijk zieken kunnen worden ingelicht 
en begeleid. 

10. Een regionale ontwikkeling van de gezondheidszorg is mogelijk, 





indien de artsen een samenwerkingsverband vinden dat uitgaat 
boven de thans gebruikelijke associatieve praktijkvoering. 

11. Hvis vandet havde vceret fluorideret i Harald Blaatands opvrekst, 
var Skandina viens historie sikkert forl0bet anderledes. 

De Skandinavische geschiedenis zou anders verlopen zijn, wanneer 
de fluoridering van het drinkwater was doorgevoerd tijdens de 
jeugd van Harald Blauwtand. 
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