
STELLINGEN 

I. Bij een acute afstoting van de getransplanteerde lever moet men 
vermijden immunosuppressiva te gebruiken, die voor hun werking 
afhankelijk zijn van een goede leverfunctie, of de leverfunctie in 
ongunstige zin beinvloeden. 

2. Verder dier-experimenteel onderzoek is noodzakelijk, voordat 
men patienten reeel een kans van 25% op 3 jaarsoverleving na lever
transplantatie kan bieden. 

3. Een beter onderscheid in vorm en verpakking van suppositoria 
bestemd voor kinderen en die voor volwassenen is noodzakelijk. 

4. Bij de behandeling van een patient met een ernstige theophylline
mtoxicatie dient in een vroeg stadium haemodialyse overwogen te 
worden. 

5. De behandeling van een door koorts uitgelokte, ernstige melkzuur
acidose bij een patient met glucose-6-phosphatase deficientie, moet 
gericht zijn op een snelle correctie (binnen twee uur) van I Yz maal 
het basetekort. 

6. De veronderstelling dater tijdelijk een deficiente werking van een van 
de ureumcyclus enzymen bestaat bij kinderen met het syndroom van 
Reye, vorrnt een aantrekkelijke werkhypothese. 

M.M. Thaler 1975 Pediatrics 56: 1081 

7. Hypertensie is de meest voorkomende complicatie na het doormaken 
van een Haemolytisch Uraemisch Syndroom. 

C.A. Gianantonio et a!. 1973 Nephron II: 174; J.J.M. van Collenburg, 
persoon!ijke mededeling 



8. Bij patienten met een nefrotisch syndroom is, ter verduidelijking van 
dit bee1d, diagnostiek gericht op het aantonen van circu1erende 
immuuncomp1exen noodzakelijk. 

9. Immunofluorescentie onderzoek van patienten granylocyten enerzijds 
en incubatie van patienten serum met norma1e donor granu1ocyten 
anderzijds, kan een bijdrage 1everen tot de diagnostiek vancircu1erende 
immuuncomplexen. 

J .W. Steffe1aar et a!. 1976 Clin. Exp. Immunol. 23: 272 

I 0. Bij de behandeling van een Pneumocystis Carinii: infectie verdient 
Trimethoprim-Su1famethoxazo1e de voorkeur boven Pentamidine. 

II. De initie1e behandeling van congenita1e hypothyreoidie dient snel, 
met opklimmende doses tri-iodothyronine, onder intensieve bewaking 
te geschieden. 

12. Indien een ernstige zieke pasgeborene naar een centrum voor neonata1e 
zorg moet worden verwezen, dient niet het kindsne1naarhetcentrurn 
te worden vervoerd, maar de hulpbiedende instantie naar het kind. 

13. De toepassing van de snek en van het anker echappement heeft de 
waarneming van de tijd met grotere stappen vooruit gebracht dan 
de toepassing van het kwarts kristal. 

Rotterdam, 9 juni 1976 E.D. Wolff 


