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Stell ingen. 

1. Voor het stellen van een juiste diagnose bij 11vage knieklachtenll 

verdient arthroscopisch onderzoek de voorkeur boven proefarthrotomie. 

2. Bij kinderen in het begin van de puberteit komt een ossificatie
stoornis van de femurcondylen voor die op een r5ntgenfoto indentiek 
is met osteochondritis dissecans maar een geheel ander verloop heeft. 

3. Het effect van de coronaire endarterectomie wordt vaak ten onrechte 
onderschat. 

4. Bij de behandeling van oesophagusvarices dient de splenectomie weer 
als mogelijkheid tot therapie in overweging te worden genomen. 

5. In de differentiele diagnostiek van de hernia nuclei" pulposi dient 
een entrapment van de nervus i I io-inguinalis te worden betrokken. 

6. Patienten, bij wie haarden van fibreuze dysplasie in de extremiteiten 
zijn vastgesteld, dienen te worden onderzocht op het voorkomen van 
fibreuze dysplasie in de kaken. 

7. In de Contourennota wordt bij de overwegingen over gelijke kansen op 
ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen, geen rekening gehouden met 
de belangrijke rol, die het gezin bij de opvoeding van het opgroeiende 
kind speelt. 

8. De hypothese dat bij een aantal patienten de oorzaak van nvage knie
klachtenn op een autoimmuun proces berust, dient met de grootste voor
zichtigheid te worden gehanteerd. In verband hiermee moeten gewrichts
kraakbeenveranderingen bij experimentele autoimmune arthritis nader 
worden onderzocht. 

9. Een uitgebreid en doelgericht practicum anatomie, onmiddell ijk vooraf
gaande aan en tijdens de specialisatieperiode, is voor de assistent in op
leiding tot chirurg even vanzelfsprekend als noodzakel ijk voor het ver
werven van een goed inzicht in de anatomie. 

10. Hypercalcitonemie is niet kenmerkend voor het bestaan van een medullair 
schi ldkl iercarcinoom. 

11. Het gehoorzintuig wordt door de middenoormusculatuur eerder beschermd 
tegen te sterk geluid van de eigen stem dan tegen te sterk onverwacht 
geluid van buitenaf. 

12. De holografie opent ongekende perspectieven en verdient om die reden na
dere bestudering als hulpmiddel voor de endoscopie. 

13. Het gebruik van stripverhalen bij het onderwijs in de spreek- en schrijf
vaardigheid in de moderne vreemde talen dient te worden bevorderd. 

14. In Groningen wordt de noodzakelijke co5rdinatie tussen de verschillende 
verkeerslichtinstallaties niet gerealiseerd door middel van een groene, 
maar van een rode golf. 
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