
 

 

 University of Groningen

Chronische pyelonefritis; een aantal klinische waarnemingen, met een studie van de
diagnostische betekenis van antilichamen tegen colibacteriën bij urineweginfecties.
Zeppenfeldt, Ewald

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1968

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Zeppenfeldt, E. (1968). Chronische pyelonefritis; een aantal klinische waarnemingen, met een studie van
de diagnostische betekenis van antilichamen tegen colibacteriën bij urineweginfecties. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/eab9aca7-f4f5-4812-bd5c-0c2958088cf2


STELLINGEN 

I 

De afwijkingen van het nierparenchym die optreden na lang
durig gebruik van analgetica, zijn secundair aan necrose van 
de nierpapillen. 

II 

De percutane nierbiopsie is een onontbeerlijk hulpmid!del bij de 
diagnostiek en behandeling van vele diffuze nierziekten. 

III 

Als bij een urineweginfectie de titer der serum-antilichamen te
gen het 0-antigeen van colibacteriën hoog is, is het waarschijn
lijk dat deze bacteriën het nierparenohym hebben aangetast. 

IV 

De belangrijkste oorzaak van pijn in de linker thoraxhelft bij 
jonge mannen in het costoclaviculaire compressie-syndroom. 

v 

De toediening van epsilon-amino-capronzuur aan een bloedende 
patiënt in shock kan tot bilaterale nierschorsnecrose leiden. 

Brentjens, Academisch Proefsichrift, Amsterdam, 1967. 
J.A.M.A. 199:779, 1967. 

VI 

De grote niet-universitaire ziekenhuizen dienen een groter deel 
van de zogenaamde advanced medical care zoals intermitterende 
dialyse, langdurige beademing en grote cardiovasculaire ingre
pen op zich te nemen. 

VII 

Bij acidotische toestanden is er geen direct ve!'band tussen de 
bewustzijnsgraad en de pH van het serum. 

N.E.J.M. 277: 605, 1967. 

VIII 

Reeds bij de geringste verdenking van slechthorendheid van een 
baby of kleuter, dient men een zo volledig mogelijk onderzoek 
te verrichten, ten einde zonodig direct tot revalidatie te kun
nen overgaan. 





IX 

Het verdient overweging om lijders aan atrophia nervi optici 
hereditaria (Leber) het roken te verbieden. 

Clin. Soi. 29: 505, 1965. 

x 

De nauwkeurige definitie en systematische verwerking van 
klachten en verschijnselen van patiënten kunnen deze gege
vens het objectieve karakter geven, dat voor wetenschappelijk 
onderzoek noodzakelijk is. 

XI 

De symptomE?n van een depressie zijn niet bij alle sociale klas
sen gelijk. 

Ann. Int. Med. 67: 695, 1967. 

XII 

Ook in ziekenhuizen met uitgebreide laboratoriumfaciliteiten 
dient het mogelijk te zijn dat de arts zelf het urinesediment be
kijkt. 
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