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STELLINGEN 

I 

Met betrekking tot het paraganglioma kan het begrip maligniteit 
niet worden gebruikt zonder een duidelijke omschrijving van de 
begripsinhoud. 

II 

Bij het differentieel diagnostische onderzoek van het paragang
tioma caraticurn dient altijd een dubbelzijdige a.carotis communis
arteriografie te worden verricht. 

III 

Het onderzoek, de behandeling en de controle van parienten met 
een paraganglioma tympano-jugulare dienen gecentraliseerd te 
worden. 

IV 

Het ontstaan van cryptotie is met een invaginatie met te ver
klaren. 

GOSSEREZ, M. en PIERS, J. H. 

Invagination congénitale du pavillon de l'oreille. 
Ann. Chir. Plast. 4, 1959, 143. 

V 

Bij het sluiten van een ventraal atriumseptumdefect dat gecom
bineerd is met een gespleten mitralisklep, verdient het aanbeveling 
bij gebruik van een prothese, deze aan de linker zijde met een pe
ricardlap te bekleden. 

VI 

Als bij de narcose spierrelaxantia worden gebruikt, dient tegen 
het intraperitoneaal toedienen van neomycine te worden gewaar
schuwd. 





VII 

Bij traumatische nasale liquorrhoe die v1er dagen of langer be
staat, is operatieve therapie geïndiceerd. 

VIII 

De mening dat voor de longontplooiing bij pasgeborenen de erectie 
van longcapillairen van groot belang is, is onjuist. 

JÄYKKÄ, S. 
Capillary erection and lung expansion. 
Acta Paediat. (Uppsala) 46, 1957 Suppl. 112. 

IX 

Als de revalidatie van een amputatiepatient door stompafwij
kingen wordt bemoeilijkt, kan in vele gevallen een myoplastische 
correctie verbetering geven. 

x 

De verhoging van de antistreptolysinetiter bij primair chronisch 
rheuma hoeft niet te wijzen op een streptococceninfect, maar kan 
berusten op een aspecifieke reactie. 

XI 

Darwin's evolutieleer wordt niet gepostuleerd door Lyell's geolo
gisch actualisme. 

HOOYKAAS, R. 
Natural law and divine miracle. 
N.V. v/h E. J. Brill, Leiden 1959, blz. 95-100. 
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