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STELLINGEN 

Varices bij patiënten met aangeboren vaatmisvormingen in een extremi

teit mogen pas worden behandeld als is aangetoond dat het diepe veneuze 

stelsel normaal functioneert. 

2 

Het syndroom van Klippei-Trénaunay behoort niet onder de phacoma

tosen te worden gerangschikt. 

3 

Congenitale arterio-veneuze fistels in de extremiteiten dienen zolang mo

gelijk conservatief te worden behandeld. 

4 

De bewering dat decompensatio cordis zou kunnen ontstaan door 

congenitale arterio-veneuze fistels in de extremiteiten, berust op onjuiste 

overlevering. 

5 

Bij de palliatieve pijnbestrijding dient meer gebruik te worden gemaakt 

van regionale block-anaesthesie. 

6 

Een belangrijke obstructie van de hoofdstam van de linker coronair 

arterie dient te worden beschouwd als een afwijking die met spoed 

chirurgische therapie behoeft. 

7 

Het is onjuist de naam malrotation te gebruiken voor elke stoornis in 

rotatie en fixatie van de tractus digestivus. 



8 

De behoefte aan een diagnostische chirurgische pleura biopsie bij pa

tiënten met een pleuritis e.c.i. wordt sterk gereduceerd door de mogelijk

heid van thoracoscopie met pleurabiopsie. 

9 

In verband met de hoge kans op het acuut ontstaan van periphere ischae

mie dient het aneurysma arterioscleroticum van de extremiteiten zonder 

onnodig uitstel te worden behandeld. 

10 

Auscultatie van de carotiden dient tot het routine neurologische onder

zoek te behoren. 

11 

Het verdient aanbeveling ten spoedigste een begin te maken met de uit

voering van artikel 5 van de affiliatie-overeenkomst. 

12 

Het blijkt dat socialisme en democratie steeds meer uit elkaar groeien. 

Groningen, 11 december 1974 I. J. Hoogendam 


