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STELLINGEN 

I 

Het is waarschijnlijk dat een patient dJ.e na resectie van 
maagkanker lahger dan 7 jaar leeft en op dat tijdstip geen 
aantoonbaar recidief heeft, genezen is van deze kanker. 

II 

Maagkanker verloopt bij patienten op jonge leeftijd in het al
gemeen niet ongunstiger dan op OLldere leeftijd. 

III 

Een pa bent met maagkanker dient vuor de operatie op dezelf
de wijze voorbereid te worden als bij kanker van de dikke darm 
gebruikelijk is. 

IV 

Bij een patient met maagkanker mag de algemene toes�and 
geen doorslaggevende betekenis hebben bij de keuze tussen 
resectie of gastro-enterostomie. 

V 

Naar aanleiding van recente litteratuurgegevens verdient het 
overweging de indicatiestelling tot radiotherapie bij rectum
carcinoom te herzien. 

VI 

Bij patienten met langdurige koorts van onbekende oorzaak 
overwege men een proeflaparotomie. 

VII 

Het verdient aanbeveling om bij de beoordeling van de pro
centuele verhouding der witte bloedcellen in een uitstrijk
praeparaat, rekening te houden met betrouwbaarheidsinter
vallen in verband met de toevalsfluctuatie. 





VIII 

De ontwikkeling van maligne melanoblastoom van de huid 
wordt in een aantal gevallen heinvloed door klimatologische 
omstandigheden. 

IX 

Bij de mP.dische opleiding is practisch onderricht in de al
gemene narcose ook heden ten dage nog uiterst belangrijk. 

x 

liet gebru1k van pentothal bij de narcose is minder gewenst 
wanneer de patient een myocardlaesie heeft. 

XI 

Het is gewenst otn bij de samenstelling van milltaire eenhe
den voor de jungle-oorlogvoering een entomoloog in te scha
kelen. 

XII 

De leiding van de "wijntoko" en van de "gamellen officieren" in 
de grotere schepen en inrichtingen van de Koninklijke Marine 
zijn belangrijke functies, welke gecombineerd dienen te wor
den tot volledige dagtaak voor een officier die optreedt namen�:� 
een commissie met gezag. 
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