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STELLINGEN 

I 

De grootte van de compliance is afhankelijk van de werkelijke 
(gemeten)•waarde van de totale capaciteit. 

II 

De statische volume-druk curve van de long heeft een met de 
leef tijd samenhangende vorm. 

III 

Bij de indicatiestelling tot sanatoriumbehandeling van een patiënt 
met longtuberculose dient het al of niet bestaan van een chronische 
aspecifieke respiratore aandoening mede in aanmerking te worden 
genomen. 

IV 

Het ziektebeeld van de "Farmer's lung" is geen chronische respi
ratore aandoening. 

V 

De pyrogeentest heeft een geringe diagnostische betekenis bij 
chronische pyelonephiritis. 

Lancet I: 690, 1963 

VI 

Voor de differentiële diagnose van hepatitis neonatorum en gal
gangatresie is de bengaals-rood proef een belangrijke aanwinst. 

A.M.A.J. Dis of Children 98: 720, 1959 

VII 

Elk onderzoek over lymphocytopoiëse dat niet rekening houdt 
met het bestaan van afweerreacties leidt tot onjuiste conclusies. 



VIII 

De antiphlogistische werking van salicylaten zou mede kunnen 
samenhangen met de secundaire verhoging van de cortisolspiegel in 
het bloed. 

IX 

Alvorens over te gaan tot onderbinding van de arteria carotis 
externa bij ernstige neusbloedingen dient een angiogram te worden 
gemaakt. 

X 

Neurologische symptomen bij een pauent met longcarcinoom 
hoeven niet op metastasering te wijzen. 

Lancet I: 179, 1963 

XI 

Bij de behandeling van een dijhalsfractuur van patiënten op hoge 
leeftijd geniet het inbrengen van een kop-hals prothese volgens 
Moore de voorkeuze boven een osteosynthese volgens Smith-Peter
sen. 

XII 

De moeilijkheden in de veehouderij zouden grotendeels kunnen 
worden opgeheven als de consument de kostprijs voor boter en kaas 
zou betalen op de binnenlandse markt. 


