
STELLINGEN 

De stijging van het Hb-gehalte in het perifere bleed tijdens de adrenaline
proef vormt een maatstaf voor de hoeveelheid en voor de concentratie van 
de erythocyten in de milt. 

II 

In een vergrote, geed haemoconcentrerende milt heeft een inhomogene 
menging plaats van zojuist toegediende erythrocyten. 

Ill 

De stijging van het Hb-gehalte in het perifere bleed tijdens de adrenaline
proef is een belangrijk criterium voor de indicatie tot splenectomie bij 
patienten met verhoogde bloedafbraak. 

IV 

De kortdurende sterke stijging van de thrombocyten na een splenectomie 
is niet het gevolg van een verhoogde productie van thrombocyten, maar van 
een tijdelijk verminderde afbraak hiervan. 

v 
De totale colectomie met terminale ileostomie verdient bij een operatie voor 
een colitis ulcerosa de voorkeur boven een ileorectale anastomose. 

Halter, F. (1968) Schweiz. Med. Wchnschr. 98, 41, 1592. 

VI 

Een patient met een ulcus ventriculi, dat na 'een lege artis uitgevoerde rust~ 

kuur van 4 weken nog r6ntgenologisch of gastroscopisch zichtbaar is, dient 
een maagresectie te ondergaan. 

Gill, A. (1968) Brit. Med. Journal 5615, 415. 

VII 

Patienten lijdende aan levercirrhose met r6ntgenologisch aantoonbare oeso~ 
phagusvarices komen niet in aanmerking voor een prophylactische operatie 
met portocavale shunt. 

Resnick, R. H. e.a. (1969) Ann. Intern. Med. 70, 675. 

VIII 

Halothane veroorzaakt een ernstige stijging van de intracraniele druk bii 
patienten met een ruimte-innemend proces in cerebro, hetgeen tot moeiliik
heden bij de operatie kan leiden. 

The Lancet I, 61 (1969). 



IX 

Bii een aantal patienten met myotonie worden de abnormale contracties 
van de skeletspieren niet opgewekt door kalium, maar door een andere hu
morale substantie, die in de spieren zelf ontstaat. 

X 

De diagnose hyperparathyreoidie wordt mede gesteld op de locale stijging 
van het serum calcium tijdens de stuwproef met handcontracties. 

XI 

Een verminderde uitscheiding van magnesium t.o.v. calcium in de urine is 
een factor in de vorming van calciumhoudende nierstenen. 

XII 

De meting van de zenuwgeleidingstijd is van belang voor de diagnostiek van 
patienten met levercirrhose. 

XIII 

Bij patienten met cardiale ritmestoornissen representeren veranderingen in 
echopulsaties ge!ijktijdige veranderingen in slagvolume. 

XIV 

Bii de op!eiding tot internist dient een stage van minimaa! 9 maanden op de 
afde!ing Hee!kunde verp!icht te zijn. 

G. H. Krull Rotterdam, 26 juni 1969. 


