
STELLINGEN 

I 
Oppervlakkige 2e-graads brandwonden genezen in ± 10 dagen bij een juiste toe
passing van iedere niet etsende lokale behandeling. 

[[ 

Het ontstaan van hypertrophische littekens na brandwonden kan worden voor
speld aan de genezingsduur van de betreffende verbranding, en worden voorko
men door tijdige en adaequate transplantatie. 

[[[ 

Wanneer bij kinderen met zeer uitgebreide verbrandingen de diurese tot nul daalt 
ondanks een juiste vochttoediening, berust dit verschijnsel gewoonlijk op een 
verstopte blaascatheter. 

IV 
De hyponatriaemie, die bij chronische chirurgische pa tienten ( darmfistels, pan
creatitis e.d.) wordt gezien, is gewoonlîjk ook een verdunningshyponatriaemie als 
gevolg van een eiwittekort. De behandeling van deze hyponatriaemie moet niet 
bestaan uit het toedienen van meer zout dan verloren gaat, doch uit herstel van 
het eiwittekort, samen met het toedienen van calorieën. 

V 
Voor de langdurige intraveneuse voeding kan het beste gebruik worden gemaakt 
van de percutaan ingebrachte subclavia-catheter. 

VI 
Ook in vivo verandert het volume der erythrocyten onder invloed van wijzigin
gen in pH en osmolaliteit. Hiermee moet rekening worden gehouden o.a. bij het 
bepalen van het bloedvolume bij pa tienten in shock. 



V!! 
Het toedienen van crytalloid-oplossingen bij de verbloedings-shoek bij honden 
(in een verhouding van 4 tot 1) is slechts effectief zolang snelle infusie plaats 
vindt. 

V lil 
Bij de behandeling van de ernstige toxische shock verdient het meten van de 
cardiac-output een centrale plaats als parameter. 

IX 
Het is niet juist aan pa tienten met klachten over claudicatio intermittens, die in 
aanmerking komen voor chirurgische behandeling, vaatverwijdende middelen 
voor te schrijven zonder voorafgaande aortographie. 

x 
Wanneer zich, na een transfusie via de vena umbilicalis bij de zuigeling, acute 
buikverschijnselen voordoen, kan dit berusten op een colon-perforatie tengevolge 
van een circulatiestoornis. 

XI 
Het snobisme in de kunst begint dáár, waar de menselijke inhoud verdwijnt. 
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