


I 
Indien op een intraveneus pyelogram een ruimte-innemend proces wordt gezien, is sono
graphie het eerst in aanmerking komende onderzoek. 
(dit proefschrift). 

11 
De oorzaak van een éénzijdige niet-functionerende nier op het I.V.P. dient in eerste in
stantie door middel van sonographie te worden vastgesteld. 
(dit proefschrift). 

III 
In geval van ernstige nier-insufficiëntie geeft een sonographisch onderzoek eerder en ge
woonlijk exacter een morpbologische diagnose dan het 'high-dose I. V .P .'. 
(dit proefschrift). 

IV 
Voor het vaststellen van een retroperitoneale ophoping van pus of bloed is sonographie de 
enige in aanmerking komende niet-invasieve methode, indien men niet over computer
tomographie beschikt. 
(dit proefschrift). 

V 

Aorto-sonographie is onontbeerlijk in het onderzoek van patiënten die men van een 
abdominaal aorta-aneurysma verdenkt. 

VI 
De uitspraak van Sufrin, dat chemisch onderzoek van de inhoud van een cyste de aanwe
zigheid van een tumor in de cyste niet kan uitsluiten, berust op een onjuiste interpretatie 
van zijn eigen gegevens. 
(Urology 1975 6, 507-510). 

VII 
De aanbeveling van Humphrey en Batty om de internationale eenheden voor immuunglo
bulines te vervangen door schattingen in mg per mi, gaat voorbij aan de onnauwkeurigheid 
van deze schattingen en dient daarom te worden afgeraden. 
(Clin. exp. Immunol. 1974 17, 708). 

VIII 
Op de vraag van Stickier 'Moeten er werkelijk nog meer behandelings trials voor otitis 
plaats hebben'? past het antwoord: )a, minstens nog een paar'. 
(Arn.J.Dis.Child. 1973 125, 403). 



IX 
Indien na behandeling met antibiotica een ongewoon hoge antistreptolysine-0 activiteit 
blijft bestaan, dient men een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van een mono
donaal antilichaam. 
CLustermans F.A.Th en Klein F.; J.clin. Path. 1977 30, 851-856). 

x 
Het pituitary dependent Cushing syndroom is van hypophysaire en niet van hypothala
mische oorsprong. 

XI 
Prophylactisch gebruik van anticoagulantia is aangewezen bij iedere patiënt die zowel een 
thyreotoxicose als atriumfibrilleren heeft, tenzij er dwingende contra-indicaties bestaan. 
(Staffurth J .S. e. a.; Br. Med. J. 1977, 2, 688-690). 

XII 
Bij de ziekte van Basedow zonder klinische oogverschijnselen komen in de meerderheid 
der gevallen oogspierafwijkingen voor. 

XIII 
Onderzoek naar eosinophilie, die ontstaat na intraveneuze toediening van jodiumhouden
de contraststoffen is een on oirbare verspilling van tijd en geld. 

XIV 
Het dient wettelijk verplicht te zijn, dat een in microgrammen gedoseerd geneesmiddel, 
zoals levothyroxine, in de apotheek slechts als··r: I 000 verwrijving aanwezig is. 

XV 
Onze grote boodschap is te klein. 
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