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Stellingen 

1. Bij de behandeling van gestenoseerde bloedvaten in het aorto
iliacale trajekt verdient de 

"
desobstruktie" de voorkeur boven het 

aanbrengen van alloplastisch materiaal. 

2. De prognose van letsels bij ongevalspatienten kan worden ver
beterd door eerste opvang en behandeling in speciaal daartoe 
ingerichte lokaliteiten van ziekenhuizen te laten geschieden. 

3. Bij de diagnostiek en chirurgische behandeling van het aneurysma 
aortae abdominalis is aortografie slechts zelden nodig. 

4. Thrombosering tengevolge van hypotensie van een externe arterio
veneuze shunt bij chronische dialysepatienten, dient in eerste 
instantie met lokale toediening van streptokinase behandeld te 
worden. 

5. Indien de verdenking op penicilline-allergie bestaat, dient een 
plakproef aan "scratch"- en intracutane testen vooraf te gaan. 

Der H autarzt 1971 : 18 

6. Het is zinvol onderscheid te maken tussen anorexia nervosa en 
anorexia mentalis. 

Ned. Tijdschr. v. Psych. 1966:161 

7. Ook bij een lege artis uitgevoerde bronchoscopie moet rekening 
gehouden worden met een gestoorde 

"
mucus-clearance" en een 

verhoogde infektiekans gedurende een week na de ingreep. 

8. Het effekt van medikamenten op de visco-elasticiteit van bronchus
secreet kan alleen juist beoordeeld worden, indien enkele "dag
curves" vergeleken worden. 

9. Bij de diagnostiek van femurfrakturen dient als routine ook een 
bekkenoverzichtsfoto vervaardigd te worden. 





10. Het is de vraag of het gebruik, om pasgeborenen gedurende de 
eerste levensdagen te laten hongeren en dorsten, wel juist is. 

11. Bij de introduktie van het begrip 
"

Mol" in de gangbare studie
boeken voor het middelbaar onderwijs wordt onvoldoende aan
dacht geschonken aan de wezenlijke inhoud van dit begrip. 

12. Er lijkt thans een analogie te bestaan met de situatie in 1694 

toen, wegens de vorm van de promotie aan de Universiteit van 
Groningen, het doctoraat van Hendrik van Deventer door het 
Haagse Bestuur niet werd erkend. 
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