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STELLINGEN 

I. 
De chirurg die zich bezig houdt met de behandeling van patiënten 

met schildklierafwijkingen, dient de techniek van de thyroidectomie 
te beheersen. 

II. 
De restactiviteit op de schildklierscan na thyroidectomie wegens 

schildkliercarcinoom geeft géén indruk over de radicaliteit van de 
verwijdering van de tumor. 

UI. 
Bij de patiënt met een medullair schildkliercarcinoom bij w1e 

een feochromocytoom is gediagnosticeerd (MEA II), dient thy
roidectomie te worden voorafgegaan door dubbelzijdige adrenalec
tomie. 

IV. 
De opvatting van Shaw (1975) dat omphalocèle en gastroschizis 

embryologisch gezien niet zijn te onderscheiden, dient te worden 
verworpen. (J.Ped.Surg;l0:235;1975) 

V. 
Het verdient aanbeveling de term "no mans land" in de hand

chirurgie te vervangen door de term "skilled mans land". 

VI. 
Bij een panent die ouder is dan 60 jaar en bij wie een grote 

reconstructieve ingreep aan het maagdarmkanaal zal worden uit
gevoerd, dient het aanleggen van een gastrostomie overwogen te 
worden. 

VII. 
Voor het vaststellen van een recidief van een colon- of rectum

carcinoom in een zo vroeg stadium dat curatieve resectie nog moge
lijk is, is de CEA-test weinig betrouwbaar. Het is de vraag of deze 
test opgenomen moet worden in het follow-up programma van 

patiënten met deze aandoening. 





VIII. 
Bij een patiënt met een verhoogd infectierisico is selectieve darm

decontaminatie, bijvoorbeeld met cotrimoxazol en amfotericine-B 
suspensie, een effectieve methode van infectiepreventie. 

IX. 
Een testikel die voor het veertiende jaar niet in het scrotum IS 

gedaald of is gebracht, dient te worden verwijderd. 

x. 

Bij de volwassen patient met een chronische ideopathische af
braakthrombocytopenie is splenectomie geïndiceerd en dienen cortico
steroïden slechts kortdurend te worden toegediend. 

XI. 
Dat kinderen soms van school spijbelen is in zekere zin tot daar 

aan toe. Dat ouders wegblijven van de voor hen bestemde ouder
avonden is onverstandig. 

XII. 
De aanwezigheid van een koffieautomaat in de wachtkamer van 

een ongevalspolikliniek draagt niet bij tot de dienstverlening ten 
behoeve van de ongevalspatiënt. 
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