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STELLINGEN 

1. Wanneer de diagnose nefroblastoom (Wilms-tumor) gesteld is, zal 
men terstond laparotomie moeten verrichten. 

2. De voor het vervaardigen van kleurstof-verdunningscurven frequent 
gebruikte kleurstof indocyanine-groen volgt de wet van Lambert
Beer niet. 

3· Verhoogde intracraniële druk, gevolgd door passage van liquor door 
de lamina cribrosa, is de voornaamste oorzaak van de niet-traumatische 
nasale liquorrhoe. 

4· Het is te betreuren dat in ons land, waar traditioneel de preventieve 
geneeskunde een belangrijke plaats heeft ingenomen, nog geen 
'screening' studies bij pasgeborenen worden uitgevoerd voor een zo 
vroeg mogelijke diagnostiek van bepaalde aangeboren stofwisselings
ziekten. 

5. Bij het gebruik van de vacuumextractor behoeft geen rekening te 
worden gehouden met het bestaan van stoornissen in de spildraai. 

6. In de therapie van de chronische discoide erythematodes dient aan 
een locale behandeling de voorkeur te worden gegeven. 

7· De patholoog-anatomische bewering dat in de kamerhoek bij het 
congenitaal glaucoom geen endotheel aanwezig is, moet op grond 
van klinische gegevens sterk in twijfel worden getrokken. 

8. Het onbrandbaar maken van kinderkleding, vooral van nachtgoed, 
kan het aantal dodelijke verbrandingen bij kinderen aanzienlijk ver
minderen. 

9· Acute bovenbuiksklachten e causa ignota maken een reactietest vol
gens Cassoni en Weinberg noodzakelijk. 





IO. Het valt te overwegen om bij de embolectomie in de arteriële cir
culatie van de extremiteiten, gebruik te maken van de gemodificeerde 
Darmia-catheter volgens Henson. 

Hcnson, W.C.S.: Surg. Gyncc.Obstct., 121:598, 1965 

I I. In de organisatie van de hulpverlening bij rampen komt de ervaring 
van een chirurg meer tot zijn recht in het opvangcentrum dan in de 
ambulance. 

I 2.. Het voortbestaan van de wereldbevolking is niet in eerste instantie 
afhankelijk van de voedselproductie. 
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