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STELLINGEN 



Het contactonderzoek kan bij personen van 50 jaar en ouder, die met een 

patiënt met een ftisis in aanraking zijn geweest, tot een minimum worden 

beperkt. 

11 

B.C.G.-vaccinatie van in ziekenhuizen, sanatoria en verpleegtehuizen werkzame 

personen, die met patiënten omgaan is noodzakelijk. 

111 

Zolang er nog personen met een positieve mantouxreactie zijn zullen tuber

culose-epidemieën optreden. 

IV 

Voor het opsporen van longtuberculose en longcarcinoom bij mannen van 

40 jaar en ouder is een balijaarlijks röntgenonderzoek van de thorax gewenst. 

Centraal College voor bevolkingsonderzoek op tuberculose, november 1970. 

V 

De besmettelijkheid van een patiënt met een ftisis wordt vergroot wanneer deze 

tevens aan CARA lijdt. 

VI 

Bij de langdurige therapie met L-dopa bij patiënten met M. Parkinson moet 

men attent zijn op de gevolgen van een overmaat aan groeihormoon. 

BOYD 111, A. E., H. E. LEBOVITZ EN J. B. PFEIFFER ( 1970) New Eng. J. Med. 283, 1425. 

VII 

Wegens het gevaar van cumulatie moet bij het vaststellen van de dosering van 

ethambutol rekening gehouden worden met de nierfunctie. 

STRAUSS, I. EN F. ERHARDT (1970) Chemotherapy 15, 148. 



VIII 

De mogelijkheid tot sterilisatie van tuberculeuze afwijkingen is door de toe

passing van het rifampicine belangrijk vergroot. 

BAlTEN, J. ( 1970) Tuberele 51, 95. 

IX 

Naast een medicamenteuze c.q. chirurgische benadering van het Parkinsonisme 

is een revaliderende behandeling onontbeerlijk. 

x 

Bij de bestrijding van ischaemische hartaandoeningen is onafhankelijk van een 

bevolkingsonderzoek een doeltreffende primaire preventie noodzakelijk. 

KosTER, M. (1970) Ned. T. Geneesk. 1 14, 1060. 

XI 

Voor een goede ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde zou het gewenst zijn 

dat de klinisch werkzame specialisten meer op de wijze van de consultatie

bureau-artsen als consulenten voor de huisarts gaan fungeren. 

XII 

De resultaten van tympanoplastische operaties geven geen aanleiding tot de 

veronderstelling dat het gebruik van autologe weefseltransplantaten superieur 

is aan dat van "homologe". 




