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STELLINGEN 

I 

Primaire bottransplantatie bij de behandeling van cheilognathopalato
schisis is dan pas verantwoord, wanneer men in staat is bij een baby de te 
verwachten groei(stoornis) van de maxilla te bepalen. 

11 

Bij een gecombineerde chemotherapie van tuberculose is de resistentie
verhinderende werking van Isoxyl ( 4-4 diisoamyloxythiosemicarbanilide) 
twijfelachtig. 

lil 

Olejnfcek, M., M. Weberová, M. Novák 
en E. Jancfk: Tubercle. Lond., 46 : 188, 
1965. 

Aan de eis dat bij een endodontische behandeling het wortelkanaal pre
cies ter plaatse van het foramen apicale moet worden afgesloten is niet 
te voldoen. 

IV 

Bij de behandeling van de lijder aan hemophilie met een circulerend 
anticoagulans kan wisseltransfusie van betekenis zijn. 

V 

Zonder goede gebitsverzorging is orthodontische behandeling zinloos. 

VI 

Een starre verbinding tussen het verankerings- en het vervangingsdeel 
van een vrij eindigende partiele gebitsprothese verdient vaak de voorkeur 

boven een verbinding door middel van een drukbreker. 

VII 

Bij een toenemende stijfheid van beide kaakgewrichten bij jeugdige in
dividuen mag een onderzoek naar de Z. v. Bechterew niet achterwege 

blijven. 



VIII 

Aan de behandeling van een disto-rdatie door middel van "jumping 
the bite" dient een onderzoek naar de toestand van beide kaakgewrichten 
vooraf te gaan. 

IX 

A.rthrosis deformans van het kaakgewricht bij jeugdige individuen, op
tredend tijdens de periode van snelle groei, is vergelijkbaar o.a. met de 
Z. v. Penhes van het heupgewricht. 

x 

Jeugdzorg, jeugdontwikkeling en gezondheidszorg mogen per gemeente 
niet verschillen enkel en alleen op grond van de financiële positie, waarin 
de gemeente verkeert. 

XI 

De annexatieplannen van de stad Groningen verdienen uit bestuurlijk 
en financieel oogpunt de voorkeur boven een regeling, zoals die werd ge
troffen in het Rijnmondgebied. 

Stellingen, behorende bij 
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Groningen 1966. 


