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STELLINGEN 

De cryochirurgische behandeling van beentumoren verkeert nog in een klinisch

experimenteel stadium. 

Het mogelijke voordeel van een bestraling van 2x 400 rad vóór het uitvoeren van 

een biopsie van een beentumor weegt niet op tegen de nadelen; deze radiotherapie 

kan derhalve beter achterwege gelaten worden. 

3 

Bij de behandeling van beentumoren is vriescoupe-onderzoek onmisbaar. 

4 

Na de chirurgische behandeling van een patiënt met een osteosarcoom verdient 

electieve cytostatische behandeling de voorkeur boven electieve longbestraling. 

5 

De veelgebruikte indeling van coloncarcinomen volgens Dukes wordt tloor velen 

niet juist toegepast. 

6 

Met behulp van de lijnen van Sappey, opgesteld in 1843, kan de lokalisatie van 

eventuele lymfegene metastasen van een maligne melanoblastoom van de huid van 

de romp betrouwbaar worden voorspeld. 

Sugarbaker. E.V. en Me Bride, C. M. (1976). Surgery 80: 22. 

7 

Percutane blokkade van het ganglion coeliacum bij patiënten met incurabele retro

peritoneale tumorgroei is een methode van pijnbestrijding met uitstekende resul

taten; deze eenvoudige techniek verdient meer bekendheid te krijgen. 



8 

Voor een medicus geldt slechts het eerste gedeelte van het gezegde 'doe wel en zie 

niet om'; een voortdurende terugblik op de bereikte resultaten is onmisbaar voor 

het medisch handelen. 

9 

Bij de behandeling van slijmvliesafwijkingen in de mondholte is lasercoagulatie te 

verkiezen boven cryochirurgie. 

10 

De 'Herculean washout' is een vorm van colonvoorbereiding die de chirurg aan

spreekt en de patiënt wel doet. 

Crapp, A. R. et al. (1975). Lancet 11: 1239. 

11 

Endoscopie is onmisbaar bij de diagnostiek van hoge tractus digestivus bloedingen: 

bij de opleiding tot internist en chirurg behoort ervaring met deze techniek te wor

den opgedaan. 

12 

Door de histamine-H2 receptorantagonisten zijn de therapeutische mogelijkheden 

van de conservatieve behandeling van het ulcus pepticurn vergroot; de indicaties 

voor chirurgische behandeling van de ulcusziekte zijn echter onveranderd gebleven. 

13 

Een speler tijdelijk uit een wedstrijd sturen is een rechtvaardiger strafmaatregel dan 

het tonen van een gele kaart. 

14 

Alleen dat land, dat zijn onderdanen de vrijheid geeft te vertrekken, kan als een 

moederland worden beschouwd. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van H. B. Oeseburg. 


