STELLINGEN

1
De voornaamste oorzaak voor het optreden van een recidiefbreuk
efficiënte operatietechniek.
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Een persoonlijke nacontrole is, in tegenstelling tot een na-onderzoek per circulaire, de enige juiste methode om een goede beoordeling van de bereikte resultaten
te verkrijgen.
3
Mislukkingen zijn niet altijd het gevolg van de keuze van een slechte methode,
maar wel vaak een gevolg van een onjuist gebruik van een goede methode.
4
De oorzaak van een pectus excavatum en een pectus carinatum moet gezocht
worden in een abnormale groei van het ribkraakbeen.

5
De veronderstelling dat het anaestheticum halothane lever beschadiging veroorzaakt, moet als onjuist worden aangemerkt.
6
Wanneer gedurende zwangerschap een chirurgisch te corrigeren hartaandoening niet langer 'Conservatief behandeld kan worden, is zowel gesloten als open
hartchirurgie de te verkiezen procedure, zonder voorafgaande therapeutische
abortus.

7
Voor het sluiten van bronchusfîsrels, ontstaan na een pneumonectomie, verdient
de midsternale benadering de voorkeur.

8
Bij hardnekkige schimmelinfecties bij zuigelingen moet een stoornis in de cellulaire immuniteit ernstig overwogen worden.
9

Het verdient aanbeveling de gastra-intestinale verschijnselen bij het dumpingssyndroom te bestrijden met serotonine antagonisten zoals Periactin.

10
Ook voor ontwikkelingslanden met een kleine bevolking zoals Suriname, is
hoger onderwijs van uitermate groot belang ter voorkoming van outheemding en
van verlies van intellectuelen aan hoger ontwikkelde landen.

11
Het leeuwedeel van het kleine percentage ontspoorde Surinamers in Nederland
komt uit sociaal zwakke milieus.

12
De balletleraar heeft de grote verantwoording de vereiste nen dehor::." stand en
in het algemeen de plaatsing van het skelet van de aspirant danser zeer geleidelijk
te doen verlopen, om na jaren voorbereiding het gewenste instrument voor de
artistieke taak van het ballet, af te leveren.
13
Muziek in de operatiekamer kan vooral bij langdurige operaties zeer ontspannend werken, vooropgesteld dat de keuze van de muziek is afgestemd op de
smaak en het temperament van de operateur.

14
De overheid dient op korte termijn drastische verbetering aan te brengen in
de budgettaire mogelijkheden van de niet-universitaire opleidingsziekenhuizen,
omdat anders in 1971 aan het begrip gastarbeider dat van gastdokter zal moeten
worden toegevoegd.

