
STELLINGEN 

I. 

Vergelijkt men de doses van 1500 R en 2000 R waarbij stralingsschade aan het hart 
wordt beschreven na respectievelijk éénmalige en gefractioneerde röntgenbestraling, 
dan blijken deze waarden niet veel af te wijken van de dosis, die door Ellis is opge
geven als "nominal single dose" (NSD). 

Ellis, F. in Current Topics in Radiation Research, Vol. IV. North-Holland 
Publ. Comp. Amsterdam. 1968. 

!I. 

De in de kliniek heersende opvatting dat de prognose infaust is, als bij het mamma
carcinoom er invasie van tumorcellen in de perineurale lymfbanen wordt aangetroffen, 
is niet houdbaar. 

I! I. 

Aanleggen van centraal veneuze drukmeting is de enige goede maatregel om infusen 
juist te doseren en het bloedvolume te herstellen. 

J. of Trauma. 1969. 9. 140. 

IV 

V oor men een uitspraak doet over de noodzaak na de acute fase van het hartinfarct 
tijdelijk of zeer langdurig anticoagulantia te geven, behoort de mate van bloedstolling 
te worden geëvalueerd. 

V. 

Een lymfografie behoort bij systeemziekten niet zo zeer vanwege de diagnostiek ge
combineerd te worden met een cavografie, doch voornamelijk om een afgrenzing 
van het te bestralen proces mogelijk te maken. 

VI. 

De uitdrukking "proefbestraling·· is onjuist en behoort niet te worden gebruikt. 



VII. 

In Nederland vormt de centralisatie van de radiotherapie in enkele instituten een 
belemmering voor de integratie van dit specialisme in de klinische geneeskunde. 

VIII. 

Uit het tot dusver verrichte onderzoek is niet gebleken, dat het toedienen van de ge
bruikelijke cytostatica vóór, tijdens of na operatie voor maligne aandoeningen de kans 
op metastasering vermindert. 

IX. 

Als bij symptomen van sepsis de bloedkweek negatief uitvalt, kan een kweek uit de 
lymfe van de ductus thoracicus de klinische diagnose bevestigen. 

Arroals of Surg:., 1969, 170. 705. 

x. 

De afwasautomaat is in het gezin een belemmering voor de gelegenheid om tot een 
goede vertrouwensrelatie tussen de huisgenoten te komen en is daarmee een concreet 
voorbeeld van de gevaren van de technische vooruitgang. 


