STELLINGEN

Bij reconstructie van de oesophagus door middel van een coloninterpositie verdient een subcutane of retrosternale ligging van het transplantaat de voorkeur.

I!
Het verdient aanbeveling om bij langdurig gebruik van anti-epileptica na te gaan
of er zich verschijnselen ontwikkelen van osteomalacie.
(Dent, CE.: Brit. Med. J. 69-72, !970)

III
In verband met het grote aantal suïcide pogingen met behulp van barbituraten
verdient het overweging deze geneesmiddelen nog slechts als suppositoria voor te
schrijven.

IV
Het is niet onwaarschijnlijk, dat mede door de public relations van de Nederlandse Hartstichting, het risico ontstaat dat een naar verhouding te groot gedeelte van
het beschikbare geld wordt toegekend aan de ontwikkeling van de hartchirurgie
en van de cardiale haemodynamiek. Het ware beter dit geld meer te reserveren
voor preventieve doeleinden.
V
De beslissing om tot promotie te worden toegelaten dient onafuankelijk te zijn
van de goedkeuring door de promotor van de bij het proefschrift te voegen
stellingen.

VI
Onder invloed van de huidige theorieën over het ontstaan en de behandeling van
vetzucht, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen hyperplastische en hyper~
trofische vetzucht, is nog sterker naar voren gekomen dat preventie de enige
"behandeling met succes" is.
(Lancet, Editorial, 1974, 5 jan. I; 17-!8)

VII
Het niet naleven van democratisch genomen meerderheidsbesluiten door minder-

heden in onze samenleving en de goedkeuring van deze onwettige acties door
bepaalde politieke partijen kan in de toekomst situaties doen ontstaan, die een
ernstige bedreiging vormen voor het voortbestaan van onze parlementaire demo-

cratie.
VIII
Er behoort geen verschil te bestaan in de specialistische behandeling en de verpleging in een ziekenhuis van particulier verzekerde en ziekenfonds verzekerde

patienten.

IX
De specialisatie in de gynaecologie en obstetrie dient tevens een basisopleiding in

de chirurgie te bevatten.

x
De uitslagen van de laatste verkiezingen in Engeland en België hebben aangetoond dat de zogenaamde opinie-onderzoeken geen enkele waarde hebben en als
zodanig nutteloos zijn.

XI
Het lidmaatschap van Amnesty International draagt mede bij tot de bescherming
van de vrijheid van meningsuiting.

XII
Persoonlijk ben ik van mening dat ik geschikt ben voor een hoogleraarsambt.

Rotterdam, 5 juni I974.

Z.C. van Vuuren

