
STELLINGEN 

De virulentie van Staphylococcus aureus wordt bepaald door multipele factoren, die ieder op 
zich zelf niet van wezenlijke betekenis zijn. 

2 
Van de extracellulaire producten van Staphylococcus aureus is aileen voor a:- en ()-toxine bewe
zen dat ze betekenis hebben voor de virulentie. 

3 
a-Toxine heeft in tegenstelling tot 3-toxine agressine-activiteit. 

4 
Het in de celwand van virulente Staphyfococcus aureus stammen aanwezige agressine is een 
factor die bijdraagt tot de virulentie voor de mens. 

5 
Het is gewenst een onderzoek naar het effect van immunisatie met desoxycho!aat residu 
(O.O.C.R.), afkomstig van celwanden van virulente Staphylococcus aureus stammen, in te stel
len bij paW~nten met een chronische stafylokokkose nadat in dierexperimenten de onschadelijk
heid van het preparaat is aangetoond. 

6 
Het is onjuist dat in de algemene medische praktijk niet elke patient met een bacteriele infec~ 
tie van de luchtwegen tijdens of, uit praktische overwegingen, na genezing van de ziekte een 
rOntgenonderzoek van de thorax ondergaat, tenzij het gaat om een chronische longaandoening 
met recidiverende infecties. 
Conferent!es en demonstrat!es. Ned. T. Geneesk. (1972), ~ 1394. 

7 
Het oplossen van galstenen met chenodeoxycho!zuur als alternatief voor de cholecystektomie 
bij cholelithiasis moet vooralsnog worden ontraden. 
R. G Dantz!ger e.a. (1972). N. Engl. J. Med., 286, 1. 

8 
Eenzijdige adrenalektomie gevolgd door uitwendige bestrallng van de hypofyse lijkt thans de 
beste behandelingswijze voor de niet foudroyant verlopende vorm van het .,pituitary dependent" 
Cushing syndroom. 

9 
Alvorens over te gaan tot behandeling van symptoomloze ziekten waarvan het natuurlijke ver
loop niet voldoende bekend is, zeals de primaire hyperparathyreoidie met als enig verschijnsel 
een matig verhoogd calciumgehalte van het bleed, behoort eerst te worden vastgesteld of een 
behandeling wei geindiceerd is. 
D. C. Pume!l e.a. (1971). Am. J. Med., SO. 670. 

10 
Het is dringend gewenst dat in Nederland op korte termijn een spermabank worde opgericht die 
ten dienste van iedereen behoort te staan. 
Door gebruik te maken van de geboden faciliteiten kunnen bijvoorbeeld problemen voortkomend 
uit infertiliteit van de man door de betrokkenen zelf worden opgelost. 

11 
Wanneer de Medische Faculteit Rotterdam de basisfllosofie van de 8e medische faculteit zou 
overnemen, vervalt de behoefte aan deze nieuwe faculteit omdat haar oprichting geen oplossing 
biedt voor het structurele artsentekort. 

12 
Personen en organisaties die zich inzetten voor de emancipatie van de vrouw zouden naast hun 
aktiviteiten die er op gericht zijn de vrouw een positie, evenwaardig aan die van de man, te be
zorgen, richtlijnen moeten geven voor de opvoeding van zowel jon gens als meisjes omdat enke
le factoren die de emancipatie van de vrouw in de weg staan, waarschijnlijk reeds vroeg in de 
jeugd worden vastgelegd, niet in het minst door de moeder zelf. 
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