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STELLINGEN 

1. De vascularisatie van een vetweefseltransplantaat verbetert niet wanneer 

dit vetweefsel in samenhang met de dermis wordt getransplanteerd. 

2. Vaatanastomosen tussen een vettransplantaat en de omgeving komen 

binnen 30 uur tot stand. 

3. Als in een vettransplantaat geen normale met vet beladen vetcellen te 

zien zijn, wil dit niet zeggen dat alle vetcellen van het transplantaat te 

gronde zijn gegaan. 

4. Bij patiënten met een thoraxletsel, waarbij een onvoldoende gaswisseling 

optreedt tengevolge van paradoxale ademhaling, is de behandeling met 

positieve-druk-beademing te verkiezen boven behandeling met uitwendige 

tractie. 

5. De moderne anaesthesie beschikt over therapeutische mogelijkheden die 

met voordeel aangewend kunnen worden bij de behandeling van het acute 

longoedeem. 

6. Het verdient aanbeveling splenoportografie te verrichten onder laparos

copische controle. 

7. Bij een epiphysiolysis capitis femoris met een afglijding van 40 °� of meer, 

waarbij bloedige repositie niet meer mogelijk is, dient een subcapitale 

wigosteotomie, ondanks gevaar voor necrose van het dijbeenhoofd, ernstig 

overwogen te worden. 

8. Wanneer men bij een patiënt met nefrolithiasis, wegens verdenking van 

hyperparathyreoidie, calciumbepalingen van het bloed wil verrichten, ver

dient het aanbeveling dit te doen na enkele dagen fosfaatarme voeding. 





9. Het onderzoek naar de oorzaken van chronische urineweginfecties bij 

kinderen is onvolledig zonder een mictiecystogram. 

10. Na een schedeltrauma waarbij een geleidingsdoofheid wordt geconsta

teerd, moet niet direct tot een tympanoplastiek worden overgegaan. 

1 1. Wanneer na een stomp trauma van het oog dubbelzien blijft bestaan, 

moet chirurgische exploratie van de bodem van de orbita overwogen 

worden, ook als de röntgenfoto's geen fractuur te zien geven. 

Soli, D.B. and Poley, B.J. 

Amer J. Ophthal. 60: 269 (1965) 

12. Het bepalen van stapgrootheden en symmetriefactoren kan bij de objec

tieve beoordeling van het looppatroon bij patiënten met afwijkingen aan 

het bewegingsapparaat van groot nut zijn. 

13. Bij het analyseren van menselijke bewegingen moet onderscheid worden 

gemaakt tussen de anatomische functie van de spier en haar bewegings

effect. 

14. Wanneer men lithium-chloride gebruikt voor de regulering van de water

dampspanning in de ventilatielucht (het zogenaamde Kathabar systeem), 

heeft men het voordeel, dat dit systeem als zeer effectief bacteriefilter 

werkt. 
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