
STELLINGEN 

Bij resectie en reconstructie van de oesophagus in één zitting moet met twee 
operatieteams gewerkt worden. 

2 
Het is aan te raden om na een thoracotomie een intercostaal blokkade met 
marcaine aan te brengen. 

A.E. Delilkan e.a. Anaesthesia 28: 561 (1973). 

3 
Bij het gebarsten aneurysma van de abdominale aorta dient de leeftijd van de 
patient mede betrokken te worden bij de indicatiestelling voor de behandeling. 

4 
Bij de gastro-oesophageale reflux bestaat er een slechte correlatie tussen de 
klachten en het microscopisch beeld van de oesophagus. Herziening van het 
microscopisch beeld is noodzakelijk. 

F. Ismaîl-Beigi e.a. Gastroenterology 58: 163 (1970). 

5 
Transfusies van thrombocyten behoren, evenals vers bloed, door een bloedfilter 
te worden toegediend. 

R.T. Solis e.a. Transfusion 12: 245 (1972). 

6 
Het is een kunstfout om bij het algemeen lichamelijk onderzoek van kinderen 
het meten van de bloeddruk achterwege te laten. 

7 
Bij onbegrepen koorts enige weken na een stomp buiktrauma moet men bedacht 
zijn op het bestaan van een leverabsces. 

R.H. Rubin e.a. Amer. J. Med. 57:601 (1974). 



8 
Bij patienten, die een natrium en kaliumbelasting slecht verdragen, moet, ter 
compensatie van een ernstige metabole acidose, intraveneus zoutzuur 0,2 N 
worden gegeven. 

G.M. Abouna e.a. Surgery 75: 194 (1974). 

9 
Bij de keuze van de antibiotische therapie ter behandeling van de subacute 
bacteriele endocarditis, wordt onvoldoende rekening gehouden met het feit, dat 
dit ziektebeeld niet alleen door de streptococcus viridans wordt veroorzaakt. 

L. Weinstein, J.J. Schlesinger, New Eng. J. Med. 291:832,1122 (1974). 

10 
Door het vinden van hoge spiegels nicotine in bloed en urine van niet-rokers, na 
een verblijf in een rokerige omgeving, lijkt de hoop op een positief effect op de 
gezondheid van het niet-roken in rook te zullen opgaan. 

M.A.H. Brusell e.a. Lancet 179 (1975-1). 

11 
Het promotieprotocol, zoals dit gehanteerd wordt in de Medische Faculteit van 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam, hinkt, wat betreft de mores, op twee 
gedachten. 

12 
Het samengaan van het Jaar van de Vrouw en het Jaar van de Monumentenzorg 
is een belediging voor de Vrouw. 

H.P. Pull ter Gunne Rotterdam, 7 mei 1975 


