
 

 

 University of Groningen

Pneumonectomie op oudere leeftijd
Bosch, Julius Maria Marcel van den

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1979

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bosch, J. M. M. V. D. (1979). Pneumonectomie op oudere leeftijd: pneumonectomy in the elderly. [,
Rijksuniversiteit Groningen]. Elinkwijk BV, Utrecht.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/5fb49b80-7745-4b3c-9a92-9b0766709878


STELLINGEN 

1. 

Gezien het relatief hoge percentage patiënten die, na een pneumonectomie, vroeg post
operatief aan een cardio-respiratore insufficiëntie overlijden, dienen, zo mogelijk, in de 
preoperatieve beoordeling alsook in de per- en postoperatieve bewaking de eventuele 

risicofactoren nauwkeuriger gedefiniëerd te worden. 

2. 

De momenteel toegepaste methoden om preoperatief bronchuscarcinoom metastasen 
uit te sluiten blijken ontoereikend. Het is de vraag of aanvullende methoden (CT-scan, 
botboring, lymfografie e.a.) hierin verbetering kunnen brengen. 

3. 

Bronchospirometrie is bij het stellen van een operatie-indicatie bij een volwassen pa
tiënt met een tetralogie van Fallot met unilaterale pulmonalis atresie een onvervang
baar onderzoek. 

4. 

De waarde van de perbronchiale lymfoscintigrafie bij het opsporen van mediastinale 
metastasen bij maligne longaandoeningen dient nader onderzocht te worden. 

R.C.J. Chiu e.a.: Am Rev Resp Dis, 1978, 117, 103. 

5. 

Ieder klinisch werkzame longarts dient de techniek van het thoracoscopisch onderzoek 
voldoende te beheersen. Naast het gebruik van de flexibele dient hij ook de starre bron
choscoop te kunnen hanteren. 

6. 

Automatisatie van een longfunctielaboratorium betekent geen tijdwinst. 

7. 

De invloed van het geslachtshormoonevenwicht bij het ontstaan van een emphyseem 
dient nader onderzocht te worden. 

8. 

Bij het stellen van de diagnose longembolie dient de longperfusie-scintigrafie met grote 
terughoudendheid beoordeeld te worden. 



9. 

Een onevenredig groot deel van het budget voor de volksgezondheid wordt besteed aan 
het "cureren" van eindstadia van ziekten. 

Lewis Thomas: The lives of a cel!, Bantam Books, 

1974. 

10. 

Elk EEG-lid werkzaam in Nederland zou in staat gesteld moeten worden actief deel te 
nemen aan het Nederlandse politieke leven. 

1 1. 

Het herdenken en daarenboven nog vieren van de Unie van Utrecht is een spijtige zaak. 

12. 

Zodra een Belg over de schreef gaat, verandert zijn identiteit van kleur. 

12 september 1979 J.M.M. Van Den Bosch 


