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STELLINGEN 

I. 

Orthotope linkszijdige longtransplantatie bij de rat is een praktisch bruik

baar en goed gestandaardiseerd diermodel. 

II. 

De mogelijke betekenis van het lymfoïde weefsel in de long bij de initiëring 

van de uitstotingsreactie tegen een longtransplantaat dient nader onder

zocht te worden. 

III. 

Het toedienen van antibiotica aan patiënten met een letsel van het onder

been, waarbij een open fractuur aanwezig is en waarbij "open wond" be

handeling wordt toegepast, is uit oogpunt van infectie-preventie niet 

noodzakelijk. 

IV. 

Oculopneumoplethysmografie volgens Gee is een eenvoudige en betrouw

bare methode voor het opsporen van hemodynamisch belangrijke ver

nauwingen van de arteria carotis. 

v. 

Een vasovasostomie dient te worden verricht met een microchirurgische 

operatietechniek. 

VI. 

Onderzoek naar de biocompatibiliteit van kunstmaterialen behoeft, een 

door de overheid geautoriseerde, standaardisatie. 

VII. 

Bij een pancreasabces dient men voor het creëren van een drainageweg een 

dorsale benadering te overwegen. 

VIII. 

Orgaandonatie zou een voorrecht moeten zijn. 





IX. 

Bij de behandeling van patiënten met een letsel van de onderarm met een 

traumatische laesie van de arreria radialis of de arteria ulnaris, dient het 

gelaedeerde bloedvat bij voorkeur te worden gereconstrueerd in plaats van 

te worden onderbonden. 

X. 

Het feit dat het een medische faculteit ontbreekt aan een medisch-statis

tische afdeling in een tijd dat middelbare scholieren onderricht krijgen in 

automatische gegevensverwerking, is significant. 

XI. 

Voor Nederlanders die plannen maken voor nieuw te bouwen ziekenhuizen 

op de Nederlandse Antillen is Herman Wouk's "Don't stop the Carnival" 

verplichte litteratuur. 

XII. 

Longtransplantatie bij de rat is een kleinigheid. 
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