
STELLINGEN 

l 
Indien bij een palpabele adnextumor, in de anamnese het zogenaamde "3f' 
symptomencomplex - fluxus in de menopauze, fluor, 4"fallopiodynie'' - aange~ 

troffen wordt, zou pre-operatief de diagnose carcinoom van de tuba Fallopii 
gesteld mogen worden. 

ll 
Het primaire tubacarcinoom dient bij de differentiaal-diagnose te worden betrok
ken bij een adnextumor, wanneer er sprake is van een "'negatief' curettement en 
een "positief' uitstrijkje. 

1!1 
De gewijzigde stadiumindeling van het primaire tubacarcinoom volgens Erez e.a. 
is een bruikbaar gegeven bij het vaststellen van de prognose. 

Erez, S. e.a. 1967, Am. J. Obst. & Gyn. 30- Nr. 4. 

IV 
Post-operatieve supervoltage nabestraling van patiënten met tubacarcinoom 
geeft een langere overlevingsduur en een grotere remissieperiode. 

Fogh, I., 1969. Canccr 23-1332. 

V 
In landen, waar de bilharzia vaak voorkomt, denke men bij een papabele adnex
zwelling ook aan de mogelijkheid van Schistosomiasis van de tuba Fallopii. 

Ali, R. e.a. 1956; Doe. de Med. Geogr. ct Trop. Vol. 8-335. 

V! 
Bij de behandeling van de stress-incontinentie bij de vrouw overwege men de 
methode, waarbij de urethra verlengd wordt en het ostium urethrae externurn 
verplaatst wordt. 

Bennett. M. e.a. 1970; The Joumal of Obst. and Gyn. of the Brit. Comm., Vol. 77 
-738. 



VIl 
Bij een éénzijdig dysgemûnoom van het ovarium kan overwogen worden, een 
nabestraling achterwege te laten, als o.a. de kapsel niet doorbroken is. 

VIII 
Bij recidief van een maagcarcinoom na een resectie is chirurgische therapie op
nieuw aangewezen. 

Scheinin, T.M. c.a.!968, Acta Chir. Scand.!34 · 660. 

IX 
Bij de geslachtsrijpe vrouw met diabetes mellitus verdient insuline therapie de 
voorkeur boven orale anti-diabetica. 

x 
Na een gecompliceerde baring moet bij levende pasgeborenen rekening gehouden 
worden met het onstaan van een intravasale stolling. 

Bleyl, U. c.a.!970, Klin. Wschr. 48-13. 

XI 
In de post-operatieve "intensive care' afdeling dient de anaesthesist de coördina
tor te zijn van het behandelende team. 

XII 
In die gevallen, waarbij er sprake is van een afstandskind, blijkt de baring vaak 
een opvallend vlot verloop te hebben. 

XIII 
Het is dringend gewenst, dat in Suriname de verkoop van geneesmiddelen aan 
een wettelijke regeling gebonden wordt. 

XIV 
Het verdient aanbeveling de EHBO dienst van het Academisch Ziekenhuis te 
Paramaribo uit te breiden. 

A. Jamaludin. Rotterdam, 9 juni I 97 L 


