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STELLINGEN 

I 

De beste behandeling van rupturen van de Achillespees 1s het 
operatieve herstel daarvan. 

11 

Het herstel van rupturen van de Achillespees geschiede bij voor
keur met behulp van een stalen draad, welke later weer wordt ver
wijderd. 

III 

Wanneer patienten, welke cortico-steroiden gebruiken, klagen 
over toenemende pijn in een Achillespees, is een gipsverband geïn
diceerd. 

IV 

De vermoeidheidsfractuur van de calcaneus ontstaat door indi
recte microtraumata, veroorzaakt door tractie van de Achillespees 
bij het afwikkelen van de voet. 

V 

De cystoscopie behoort als routine onderzoek voor de behandeling 
van de prostaathypertrophie achterwege te blijven. Het intraveneus 
pyelogram daarentegen is geïndiceerd. 

VI 

De vermeerdering van het aantal bacteriën in de urinewegen is 
naast de snelheid van de deling in hoge mate afhankelijk van de 
diurese en van de inhoud van de afvoerende urinewegen. 

VII 

O'Gr:�dy and Catteil 
Brit. J. Urol. 38-149. 

De sinus pilonidalis behoeft in het beginstadium geen operatieve 
behandeling. 



VIII 

Naast een steriliteits-polikliniek behoort in een algemeen zieken
huis ruimte te zijn om anticonceptionele voorlichting en therapie 
te geven. 

IX 

In chirurgische opleidingsklinieken dient het doorstromingstempo 
van patienten onafhankelijk te zijn van het aantal assistenten dat 
opgeleid wordt. 

x 

Het tekort aan verpleegsters kan radicaal opgelost worden door 
de instelling van een wettelijk geregelde dienstplicht voor vrouwen. 

J. DE JONG 
22 juni 1966 


