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STELLINGEN 

I 

De groeidruk in de epiphysairschijf ontstaat door een verschil 
in osmotische waarde tussen de chrondocyten en de intercel
lulaire substantie. 

II 

De spontane correctie van de valgusstand in de knie bij kleu
ters is een gevolg van mechanische invloed van spieren. 

III 

Het defect in de isthmus interarticularis in de wervelboog bij 
spondylolysis wordt veroorzaakt door mechanische factoren 
tijdens de groeiperiode. 

IV 

Spondylodesis anterior via de buikholte is bij spondylolisthesis 
geihdiceerd, indien een progressie van de wervelafglijding kan 
worden verwacht. 

V 

Bij de frequentie van tweet!iige tweelingen zijn behalve erfe
lijke ook milieu-factoren van betekenis. 

VI 

Voor een doeltreffende behandeling van ongevallenslachtoffers 
is het gewenst traumatologische centra in te richten met een 
opname-capaciteit van 150 tot 250 patienten, berekend voor 
rayons met een bevolking van een half millioen. (Brit. Orthop. 
Aas., memorandum on accident services, 1959), 

VII 

Het is onjuist ter correctie van een verschil in beenlengte ope
ratief een arterioveneuze fistel aan te leggen. 





VIII 

Het gevaar voor kopnecrose na een dijhalsbreuk is op jeugdige 
leeftijd groter dan bij volwassenen. 

IX 

De diastase van de symphysis pubis bij extrophia vesicae dient 
in de eerste levensjaren behandeld te worden. 

X 

De beschouwingen van Petrus Camper (1722-1789) over het 
dragen van hoge hakken getuigen ook thans nog van grote des
kundigheid, hebben niets van hun actualiteit verloren en ver
dienen daarom grotere bekendheid. 

XI 

Gezien de steeds verder voortschrijdende wetenschappelijke 
specialisatie zal een schrijver van een dissertatie genoodzaakt 
zijn zich in toenemende mate te beperken wat betreft zijn keu
ze van wetenschappelijke onderwerpen voor stellingen. 

XII 

Dat de promovendus niet zoals in de zeventiende eeuw achter 
een hekwerk tegen ruwe bejegeningen bescherming hoeft te 
zoeken, vloeit voort uit een veranderde instelling der heden
daagse beoefenaren der wetenschap. 
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