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Stellingen 

Het "knakkend" geluid dat een maximaal gebogen gewricht tussen middelhand 

en vinger maakt indien dit gewricht door uitwendige kracht nog sterker gebogen 

wordt, dient in natuurkundige zin opgevat te worden als veroorzaakt door het 

,,koken" van de gewrichtsvloeistof. 

2 Het is bevreemdend dat de toch overwegend rechtshandige mens bij het viool

spel de fijnste vingerbewegingen door de linker hand laat uitvoeren. 

3 Mede gezien Rembrandts buitengewoon observerend vermogen was het aan

nemelijk dat de vermeende afwijkingen in de anatomie op zijn doek "de 

anatomische les van dr. Nicolaas Tulp" geweten moeten worden aan beoorde

lingsfouten van zijn critici (Ned. T. Geneesk. 120, nr. 44, 1976). 
4 Bij de beoordeling van de "capillary refill" in het nagelbed van de vinger 

dient rekening te worden gehouden met de stand der vingergewrichten. 

5 Zo het al noodzakelijk is de aanwezige vegetatie in bermen d.m.v. maaien 

kort te houden, dan dient met grote omzichtigheid de bast van eventueel 

aanwezige bomen te worden gespaard. 

6 Ter vermijding van brandwonden is het nuttig te weten dat de temperatuur 

van water dat vanuit een kraan in een bak neervalt grofweg kan worden beoor
deeld aan het geluid dat dit veroorzaakt. 

7 Het slaan op de onderkant van een fles, teneinde zijns inhoud uit de vulopening 

te voorschijn te laten komen, getuigt niet van inzicht in het werkingsmecha

nisme van een dergelijke slag. 

8 De clavicula dient in vele opzichten als ,,intercalated bone" te worden be

schouwd. 
9 Aangezien de meeste bewegingen van de schoudergordel deel uit maken van 

het bewegingspatroon van de bovenste extremiteit kunnen geïsoleerde bewe

gingen van de schoudergordel tot non-verbale communicatie dienen. 

10 Bij de preparatie van de proximale delen van de nn. digitales proprii dient 

rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat anastomoserende 

vezels, tussen beide takken van één n. digitalis communis en palmair van de 

art. digitalis communis, aanwezig zijn. 
11 Chirurgische reconstructie van de "extensor assembly" dient, op theoretische 

gronden, zo mogelijk, tot op de millimeter nauwkeurig te geschieden. 

12 Een enige tijd bestaande totale ruptuur van de achterste kruisband van de 

knie kan meestal door uitwendige inspectie worden vastgesteld. 
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