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STELLINGEN 

I 

Polychondritis recidivans dient te worden toegevoegd aan de "exclu
sions", zoals deze geformuleerd zijn in de criteria voor de diagnose 
reumatoïde arthritis, opgesteld door de Arnerican Rheurnatisrn As
sociation. 

II 

In het serurn van patiënten lij dend aan polychondritis recidivans komen 
geen antistoffen gericht tegen kraakbeenbestanddelen voor. 

III 

Kraakbeendestructie bij polychondritis recidivans komt tot stand onder 
invloed van lysosornale enzymen. 

IV 

De opvatting dat intraveneuse pyelografie gecontraïndiceerd is bij pa
tiënten met multipel rnyeloom is in zijn algemeenheid onjuist. 

V 

Het is onwaarschijnlijk dat een immunologisch mechanisme een rol 
speelt bij het ontstaan van byssinosis. 

Lancet 11, 6o7, 1g6g. 
Ann. intern. Med. 71: 257, 1g6g. 

VI 

Behandeling van een toenemend aantal patiënten met terminale nier
insufficiëntie door middel van hemodialyse en transplantatie, verplicht 
tot gelijktijdige schaalvergroting van het onderzoek naar oorzaak en 
preventie van nieraandoeningen. 

VII 

Het is niet juist, op grond van teleurstellende resultaten van glutenvrij 
dieet bij dermatitis herpetiforrnis Duhring, een relatie tussen deze der
rnatose en structurele veranderingen van het dunne-darmslijmvlies te 
verwerpen. 

Arch. Dermat. 100: 129, 1g6g. 



VIII 

Hoewel het in het algemeen aanbeveling verdient om vooral bij her
haalde peritoneaaldialyses aminozuren aan het dialysaat toe te voegen, 
zijn er redenen om in dit opzicht voor arginine een uitzondering te 
maken. 

IX 

Het nog altijd voorkomend gebruik van blaaskatheterisatie ter verkrij
ging van urine voor bacteriologisch onderzoek is verwerpelijk. 

x 

In de differentiële diagnose van hepatosplenomegalie met pancytopenie 
behoort tegenwoordig in Nederland ook kala azar te worden opgenomen. 

XI 

De plaats van een ulcus in de maag wordt bepaald door anatomische 
verhoudingen. 

Gastroenterology 57: 280, 1g6g. 

XII 

Bij patiënten met persisterende hypertensie tijdens optimale behandeling 
met intermitterende hemodialyse is vroegtijdige dubbelzijdige nefrecto
mie aangewezen. 

XIII 

Het verdwijnen van het Gregoriaans uit de roomskatholieke liturgie 
heeft niet alleen een verarming hiervan tengevolge, maar zal ook in 
relatief korte tijd leiden tot verlies van deze unieke Westeuropese muziek
cultuur. 

XIV 

Boutens' vertaling van Homeros' Odyssee verdient opnieuw te worden 
uitgegeven. 

J. G. M.Jordans, Polychondritis Recidivans. 


