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STELLINGEN 

I 
Om tot vergelijkbare resultaten te komen bij het bedrijfs
onderzoek naar lawaaidoofheid, verdient het aanbeveling, 
meer uniforme onderzoekmetlJ.oden te gebruiken. 

II 
Het is noodzakelijk, dat in een Stralenbeveiligingsdienst, zo
als aangegeven in artikel 32 van het Veiligheidsbesluit ionise
rende stralen, behalve een arts ook een fysicus zitting heeft. 

lil 

Het "huisstof-allergeen" of één van de huisstof-allergenen is 
een laag moleculaire stof. 

IV 
Men dient voorzichtig te zijn met het afleiden van de prognose, 
uit de histologische classificatie van het mamma-carcinoom. 

V 

De behandeling van onychomycosis met het orale antimyco
ticum griseofulvine, dient te worden gecombineerd met ver
wijdering van de aangetaste nagels. 

VI 
Het :migend röntgen-contactglas is een verbetering van de 
röntgenologische diagnostiek van het oog. 



VII 

De overgang van midden- naar falsetregister hangt samen met 
de mate van rekbaarheid van het ligamenturn vocale. 

VIII 

De stemplooi met de grootste randspanning heeft de leiding bij 
de geluidsproductie. 


