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STELLINGEN 

I 

Profylactisch openen en rem1gen van de sinus maxillaris na een zygoma

fraktuur, met als enig doel een sinusitis te voorkomen is nooit geïndiceerd. 

n 

Een zygomafraktuur gaat, in tegenstelling tot een blow-outfraktuur, zelden ge

paard met inklemming van de onderste oogspieren in de fraktuurspleet. 

[[[ 

Bij ernstige versplintering of een groot defect in de benige orbitabodem is een 

sinustampon, die 14 dagen in situ blijft, niet voldoende om later het optreden 

van een enophthalmus te voorkomen. 

LV 

Bij zygomafrakturen met uitbreiding in het os frontale bestaat grote kans op 

een opticus-atrofie. 

V 

Bij de behandeling van onderkaakfrakturen bij huisdieren verdient de stabiele 

interne fixatie de voorkeur. 

Vl 

Een verplichte jaarlijkse technische controle van de auto's, ouder dan 5 jaar, 

zou de verkeersveiligheid op de Nederlandse wegen verhogen. 

vn 

Bij elke patiënt, die een intracardiale operatieve ingreep moet ondergaan, dient 

preventief sanering van gebit en neusbijholten plaats te vinden. 

V[[[ 

Bij patiënten die het syndroom vertonen van "onstabiele angina pectoris" is 

met spoed een coronaire angiografie geïndiceerd. 





rx 

De gedragstoestand van de pasgeborene, de houding waarin hij zich bevindt, 

als ook de tijd die verloopt sinds de laatste voeding zijn o.a. faktoren die het 

ademhalingsritme en de hartfrekwentie bepalen. 
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x 

Preventieve locale applicatie van fluoride is aangewezen bij patiënten, die een 

bestraling moeten ondergaan, waarbij de kaken betrokken zijn. 
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