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STELLINGEN 

I 

Na2;,1Cr04 is niet bij elke vorm van hemolytische anemie de aan
gewezen verbinding voor het bepalen van de overlevingsduur en 
de plaats van afbraak van autologe erythrocyten. 

II 

Transfusie van trombocyten ter voorbereiding van operatieve 
ingrepen bij parienten met trombocytopenische purpura heeft alleen 
zin indien mag worden aangenomen dat de trombocytopenie niet 
berust op versnelde afbraak en dient te geschieden met plaatjes van 
een donor met dezelfde ABO en RH bloedgroep. 

III 

De neurologische en psychiatrische symptomen bij patienten met 
een "portal-systemic encephalopathy" kunnen worden voorkomen 
door de overheersing van een saccharolytische darmflora te bevor
deren bij voorkeur met lactulose (1-4-fi galactosidofructose). Ope
ratieve uitschakeling van het colon is hierbij niet aangewezen. 

IV 

De leeftijdsgrens van 4-5 jaar voor adenotomie en tonsillectomie 
1s een volkomen willekeurige en berust niet op gefundeerd onder
zoek. 

V 

De aangeboren vorm van de saccharase-isomaltase deficiëntie IS 

recessief erfelijk. 

VI 

De diagnose sclerodermie van de tractus digestivus kan reeds in 
een vroeg stadium worden bevestigd wanneer bij histologisch onder
zoek van biopten uit het duodenum descendens periglandulaire scle
rose om de klieren van Brunner wordt gevonden. 



VII 

De neurologische afwijkingen en de vertraagde geestelijke ont
wikkeling voorkomend bij een hoog percentage van de patienten 
met de hereditaire methemoglobinemie, die gepaard gaat met een 
deficiëntie van het aan DPNH gekoppelde methemoglobine reduk
tase, worden niet veroorzaakt door eercbrale anoxic tengevolge van 
methemoglobinemie tijdens het in tra-utcrine leven. 

VIII 

De remmende invloed van de Lactobacillus acidophilus op de 
groei van Escherichia coli en Staphylococccn 111 vitro wordt voor
namelijk veroorzaakt door het melkzuur. 

IX 

De argumenten aangevoerd voor het postuleren van een dermata
gene enterapathie als een oorzaak van intestinale insufficiëntie zijn 
onvoldoende. 

x 

Onderzoekingen over een causaal verband tussen tocopherol defi
ciëntie en het optreden van hemolyse missen bewijskracht wanneer 
een vcrkorte ovcrlevingsduur van met Na}1Cr04 gemerkte erythro
cyten als enige maatstaf voor de hemolyse is gebruikt. 

XI 

Rectoscopie hoeft bij volwassenen nooit onder algemene anaes
thesie te worden verricht wanneer de patient gedetailleerde inlich
tingen over de ingreep ontvangt vóór en tijdens het onderzoek en 
dit adacquaat wordt uitgevoerd. 

XII 

Blockpnea, dat is een belemmering van de ademhaling, tijdens de 
maaltijd is een aequivalcnt van angina pectoris. 
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