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Stellingen 

1. Een arts kan alleen dan een goede dokter zijn indien hij/ zij ook 

een goed mens is (R.W. Jessurun sr.). 

2. Ieder individu denkt in een eigen taal; de mate waarin die taal 

wordt beheerst, bepaalt de kwaliteit van her resultaat van het 

denken. 

3. Elke vorm van medisch handelen dient te warden geplaatst in het 

kader van prospectief onderzoek. 

4. Een volk dat een ander volk onderdrukt, is zelf niet vrij (Karl 

Marx); die geldt ook voor individuen. 

5. De algemene mening dat 'bowstringing' van de buigpezen aan de 

pols, niet zou optreden na klieving van her flexor retinaculum, is 

onjuist. 

6. Hee primaire carpale tunnelsyndroom is een beroeps- of bezig
heidsziekte. 

7. Een grocer aantal medici in Suriname is nog geen waarborg voor 

een betere gezondheidszorg. 

8. Er bestaat een duidelijke correlatie tussen handenarbeid, tendinitis 

nodosa en her primaire carpale tunnelsyndroom. 

9. Voor verantwoord opereren aan de hand is bloedleegte een voor

waarde. 

10. Bij decompressie van de nervus medianus is naast klieving van 

her flexor retinaculum, partiele reseccie van die ligament niet 
nodig. 



11. De leerplicht is een direkte aantasting van het zelfbeschikkings

recht van de mens. 

12. Na- en herscholingscursussen zouden verplicht moeten worden 

gesteld aan iedere praktizerende medicus. 

13. Het begrip 'cosmetische' chirurgie zou vervangen moeten 

worden door 'psychofunctionele' chirurgie. 
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