
STELLINGEN 

I. De biologische grenslijn, die de buitenwereld van het 
organisme scheidt, is in de capillairen gelegen. 

(Businco. Histopathologie van de 
allergische aandoeningen, 1958) 

11. Chloorgeenzuur is niet als een universeel allergeen te 
beschouwen. 

111. Een na operatie goed genezen hernia nuclei pulposi 
maakt de betrokkene ongeschikt voor havenarbeid. 

IV. Zowel bij enkelzijdige als dubbelzijdige pupilverwijding 
bij havenarbeid dient gedacht te worden aan de inwer
king van atropine-achtige stoffen uit de bladeren van 
Herbia belladonnae, Duboisia myoporoides en andere 
zogenaamde "medica! plants". 

V. De blootstellingsmogelijkheden aan allerlei allergenen 
en prikkeling veroorzakende stoffen bij havenarbeid 
maken mensen met een chronische aspecifieke respi
ratoire aandoening ongeschikt voor deze arbeid. 

Vl. Havenwerkers behoren, daar zij regelmatig in aanraking 
komen met toxische stoffen en allergenen, niet in hun 
werkkleding naar huis te gaan. 

Vil. Uit de gemiddelde ziekengeldkosten tengevolge van één 
in de Rotterdamse haven voorkomend hoofdletsel is de 
aanschaf van 100 veiligheidshelmen te bekostigen. 

VIII. Anthraceen, kresol en andere fotosensibiliserende stoffen 
dienen niet tussen zonsopgang en -ondergang overge
slagen te worden. 

IX. De vraag rijst of de door Koch waargenomen algemene 
verschijnselen, die na tuberculine inspuitingen bij tuber
culose-patiënten 4 tot 6 uur later optraden, niet op een 
Type lil-reaktie hebben berust. 

X. Bij huidtests behoort niet alleen afgelezen te worden of 
er al dan niet een immediate reaktie aanwezig is, doch 
tevens de 4 tot 6 uur later mogelijke late-reaktie. 

XI. Simplicity is of importance chiefly in epidemiological work. 

(Fietcher. Bronchitis-symposium 1960). 



XII. Solitaire beroepsuitoefening zowel in de algemene als de 
bedrUfsgeneeskundige praktUk leidt niet tot optimale 
gezondheidszorg. 

XIII. De huid is eigenlUk meer slUmvlies dan gelaagd ver
hoornend epitheel. 

(Mali. N.T.V.G. 195. 1971) 

XIV. Kennis van psychische en sociale stoornissen van de 
gezonde normale mens is voor de bedrUfsgeneeskundige 
belangrUker dan kennis van de stoornissen van de 
psychiatrisch zieke mens. 

XV. Het gebruik van drugs in welke vorm ook maakt de 
gebruiker op grond van het stuwadoorsveiligheidsbesluit 
ongeschikt voor het verrichten van stuwadoorsarbeid. 

XVI. BU kinderen met een huisstof-atopie dient, indien zich 
verschUnselen van algemene aard in de vorm van tem
peratuursverhoging en algemene malaise voordoen, de 
therapie primair op een allergische reaktie afgesteld te 
worden en niet op een eventuele infektie. 

XVII. De Vliegende Hollander is in eerste instantie als een 
personificatie van de in overleveringen aan de Nederlandse 
kust voorkomende dodenschippers te beschouwen en 
pas op de tweede plaats als een personificatie van 
Holland als zeevarende natie in vroeger tUden. 

D. Vroege, De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis 
op de gezondheid. 


