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STELLINGEN 

1. Bij de behandeling van patiënten met hypospadie dient men 
ernaar te streven deze behandeling tegen de schoolleeftijd te 
hebben voltooid. 

11. De reconstructie der perifere urethra bij een patiënt, lijdende 
aan hypospadie, elient pas te geschieden als men de zekerheid 
heeft dat er geen ventrale curvatuur aanwezig is. 

111. Indien bij een geval van hypospadie het orificium urethrae 
externum zich in de buurt van de peno-serotale hoek bevindt, 
verdient de reconstructiemethode volgens CECIL de voorkeur 
wegens de geringe kans op fistelvorming. 

IV. Hypospadie is te beschouwen als een vorm van manlijk pseudo
hennaphroditisme. 

v. Het vroeg sluiten van een myelomeningocele heeft geen invloed 
op de neurologische uitvalsverschijnselen. 

Vl. Wanneer een algemeen ziekenhuis beschikt over een zogenaamde 
revalidatieafdeling, mag als onderdeel daarvan een arbeids
therapie-afdeling niet ontbreken. 

VII. Voor het vroegtijdig vaststellen van chloroquinebeschadiging 
van de retina is een E.O.G. onontbeerlijk. 





VIII. Het verdient aanbeveling bij de chirurgische behandeling van de 
cheilognathopalatoschisis prophylactisch antibiotica toe te die
nen. 

R. M. A. Me. Clclland and T.J. S. Pattcrson Brit. J. 
Plast. Surg. 16: 144 (1963). 

IX. De toediening van penicilline en chloramfenicol in hoge doses 
vermindert bij kinderen het optreden van neurologische 
restverschijnselen na acute etterige meningitis. 

x. Een behandelingswijze, waarvan de waarde nog niet statistisch 
is bewezen, dient niet om die reden te worden afgewezen. 
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