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STELLI N G E N  

r Een onvolkomen chirurgische techniek is de belangrijkste oorzaak 
voor het hoge percentage afwijkingen die in het dierexperiment na 
een longreïmplantatie aan de anastomosen voorkomt. 

2 Een stenose van de distale bronchusstomp na reïmplantatie van een 
long, wordt bepaald door de onderbreking van de bronchiale 
circulatie en onvoldoende revascularisatie vanuit de pulmonale 
circulatie. 

3 Met de huidige techniek van longtransplantatie, waarbij de 
bronchiale vaten, lymfebanen en zenuwvezels niet worden geanas
tomoseerd, treedt er in die long geen vermindering van zuurstof
opneming en ventilatie op. 

4 Na reïmplantatie van een long treedt bij honden een verandering 
van het vaatbed in die long op die langzaam progressief is, en die 
bij toeneming van de bloedstroom tot uiting komt in relatief hoge 
waarden van de vaatweerstand. 

5 Het lijkt mogelijk om bij carcinomen van de bovenkwabsbronchus, 
waarvoor nu nog een pneumektomie geïndiceerd is, een blokresektie 
van de bovenkwab met stambronchus en arteria pulmonalis te 
verrichten, waarna de onderkwab en eventueel de middenkwab, 
indien zij vrij van tumorweefsel zijn, weer geïmplanteerd kunnen 
worden. 

6 Het is te verwachten dat het conserveren van de long door middel 
van bevriezen, gezien struktuur en celbouw van dit orgaan, tot 
goede resultaten zal kunnen leiden. 

7 De oorzaak van een pulmonale hypertensie bij patienten met een 
mitraalstenose berust gedeeltelijk op een reflex, waarbij ten gevolge 
van een verminderde arteriële bloeddruk, via baroreceptoren in de 
aorta en sinus caroticus een vasokonstrictie kan ontstaan. 



8 Bij patienten met klachten van klaudikatio intermittens als gevolg 
van een arteriosklerotisch vaatlijden, kan in een groot aantal van 
de gevallen door het verrichten van een lumbale sympatektomie 
verbetering van de klachten verkregen worden. 

Ned. T. Geneesk. 27 : 1274, I965 

9 Het perfektioneren van een kunsthart, dat in de thorax wordt 
geplaatst en het eigen hart volkomen vervangt, is een technisch en 
geen fysiologisch probleem. 

IO Bij dreigende myocardischaemie door obstruktie van bepaalde delen 
van de linker coronair arterie, verdient het aanbeveling als 
prophylactische maatregel transmyocardiale acupunktuur te ver
richten. 

Sen, P.K., et al. 
Joumal thorac. cardiovasc. Surg. 
50: I8I, I965 

I I Bij pa tienten met een in principe reversibele leverinsufficientie is 
een extracorporale perfusie met behulp van een heterologe lever 
geïndiceerd. 

Eisemann, B. et al. 
Surg. Gyn. Obstet. r23 : 522, I966. 

I2 Bij langdurige chirurgische ingrepen dienen de leden van het 
operatieteam elke twee uur opnieuw steriele handschoenen aan te 
trekken. 

Dobson, Th., Shulls, W. A., 

Surg. Gyn. Obstet. I24 : 57, I967. 

I3 Het is wenselijk dat voor iedere assistent, in opleiding tot chirurg 
aan een Universiteitskliniek, de gelegenheid bestaat een stage 
experimentele chirurgie te volgen. 

Charles R. H. Wildevuur 
5 april I967. 


