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STELLINGEN 

De behandeling van fracturen van het distale deel van het femur dient mede gericht 

te zijn op een anatomisch herstel van de facies pateliaris van het femur. 

2 

Bij de beoordeling van het functionele resultaat van de behandeling van fracturen 

van het distale deel van het femur dient ook de mate van de stabiliteit van het knie

gewricht betrokken te worden. 

3 

De bewerking van de door een onderzoek verkregen gegevens met behulp van een 

computer is het meest zinvol wanneer de onderzoeker zelf in staat is de computer

bewerkingen uit te voeren. 

4 

Vanuit oncologisch standpunt heeft bij de operatieve behandeling van het ulcus 

duodeni bij patiënten tot en met de middelbare leeftijd de highly selective vagotomy 

de voorkeur. 

5 

Het optreden van radio-necrose van de mandibula bij patiënten die bestraald worden 

wegens tumoren in de mondholte is in belangrijke mate terug te dringen door het 

nemen van tandheelkundige maatregelen. 

6 

Het van verschillende zijden herhaaldelijk gegeven advies om tijdens het verblijf in 

een met lawaai overbelaste omgeving gehoorbeschermers te dragen, blijkt achteraf 

nog te vaak tegen dovemansoren gezegd te zijn. 

7 

Het resultaat van de pre-operatieve voorbereiding van het colon dient de dag voor 

de operatie röntgenologisch met behulp van bariumcontrast te worden gecontro

leerd. 



8 

Uit de opvatting dat een korte prednisolon kuur bij de CARA-patiënt bij operatieve 

ingrepen het operatierisico niet verhoogt en wel complicaties voorkomt, blijkt een 

onderschatting van het post-operatieve verloop. 

9 

Van de verschillende methoden volgens welke een continue regjstratie van de intra

craniële druk kan plaatsvinden, heeft de epidurale methode de voorkeur. 

10 

Bij de pyelo-ureterale obstructie heeft de operatie volgens Anderson-Hynes de 

voorkeur. 

11 

Indien in een ziekenhuis een chirurgische opleiding bestaat, dient voor een optimale 

fractuur-behandeling op de polikliniek een zogenaamde direct-klaar camera aan

wezig te zijn. 

12 

Te weinig wordt nog door sommige medici beseft dat de schooladvies- en begelei

dingsdiensten ten doel hebben het welzijn van hun schoolgaande patiënten te be

vorderen. 

13 

Het gedrag op de weg van mede-automobilisten tegenover de bestuurder van een 

auto met een kleine cylinderinhoud en dientengevolge een beperkt acceleratie

vermogen en snelheid, is van zodanige aard dat de van bepaalde zijde nagestreefde 

maatschappij-structuur, waarin spreiding van macht, kennis en inkomen bestaat, 

een utopie zal blijken te zijn. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van C. D. van Duyn. 


