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STELLINGEN 

Voor de pathofysiologie van het costoclaviculair compressie syndroom (CCCS) is 

een stoornis in de schouderfunctie van doorslaggevende betekenis. 

2 

De klachten van het CCCS zijn grotendeels het gevolg van een ischaemie van de 

plexus brachialis door een onderbreking van de regionale vaatvoorziening van de 

plexus in het gebied van de schouder. 

3 

Voor het vaststellen van een gastro-oesophageale reflux is een Röntgenonderzoek 

alléén onvoldoende. 

(Moossa, A. R. et al., Ann. Royal. Col I. Surg. 58; 126, 1 976). 

4 

Het beste moment voor een operatieve interventie bij een acute necrotiserende pan

creatitis, is gelegen tussen de tweede en tiende dag na het begin van de ziektever

schijnselen. 

(Retton, R. et al., Ch1rurgle 100; 168, 1974). 

5 

Door een 'simpele' telling van het aantal perifere lymphocyten per mm3 kan men 

een indruk krijgen omtrent de uitbreiding en de prognose van verschillende tumor

processen. 

(Papatestas, A. E. et al., Cancer 37; 164, 1976). 

6 

De uitgaven die nodig zijn voor het invoeren van een consequente electronische be

waking van de foetus gedurende de partus, worden gedekt door de hieruit voort

vloeiende besparingen op het gebied van voorzieningen voor geestelijk en lichame-

1 ijk gehandicapten. 

(Quilligan, E. J., Obstet. Gynecol. 45; 96, 1975). 



7 

Voor het sluiten van grote, avasculaire hu1ddefecten, verdient de gesteelde omen

turnlap bedekt met een vrij huidtransplantaat de voorkeur boven de conventionele 

gesteelde huidtransplantaten. 

!Dijkstra, R; Sillevls Sm1t, W.G., Arch. Ch1r. Neerl. 17; 35, 1975). 

8 

Voor de situaties waarbij een profylactische bestraling na een radicale operatie 

wegens mammacarcinoom gebruikelijk 1s, verdient een 'adjuvant' combinatie 

chemotherapie de voorkeur. 

9 

Bij een 'post vagotomie'- of 'post gastrectomie' syndroom dient men aan de moge

lijkheid van een lactose-intolerantie te denken. 

10 

Het optreden van een hypotensie tijdens de haemodialyse van patiënten met een 

reeds langdurig bestaande chronische nierinsufficiëntie berust in een aantal gevallen 

op een stoornis van het autonome zenuwstelsel. 

(Kersh, E. S. et al., New Engl. J. Med. 290; 650, 1974). 

11 

De huidige sociale voorzieningen werken zo infantiliserend, dat daardoor 'spijbelen' 

en 'schoolziekte' tot op rijpere leeftijd voorkomen. 

1 2  

Het past een goede gastheer beter zijn gasten n a  afloop van een feestje een 'blaas

pijpje' aan te bieden in plaats van het traditionele kopje koffie. 

Steil ingen behorende bij het proefschrift van M. Lopes Cardozo. 


