
7 

Een retroperitoneale lymphocele, die ontstaat na een niertransplantatie, dient 
transperitoneaal in de buikholte gedraineerd te worden. 

8 

Compatibiliteit voor het HL-A systeem tussen donor en ontvanger is van uit
gesproken belang bij het verrichten van niertransplantaties, omdat de morbidi
teit en mortaliteit verlaagd worden doordat lagere doseringen azathioprine 
gegeven kunnen worden. (B. Storm, Acta Chirurgica Scandinavica, Suppl. 437, 
1973). 

9 

De Glasgow Coma Schaal is een grote aanwinst voor de beoordeling van de 
status praesens en prognose van de patient met bewustzijnsstoornissen tenge
volge van een schedelongeval. 

10 

De arterio-veneuze shunt volgens Buselmeier is een goede toegang tot de bloed
baan bij 1angdurige parentera1e voeding. 

11 

De onvoldoende capaciteit van de oeververbindingen tussen de beide Maas
oevers in Rotterdam voor het autoverkeer, de daardoor optredende verkeers
stagnatie en de zeer negatieve houding van het huidige Gemeentebestuur ten 
opzichte van dit autoverkeer, vormen een bedreiging voor de goede regio
functie van het Acadernisch Ziekenhuis Rotterdam. 

12 

Een huis is pas 1eefbaar a1s de mogelijkheid bestaat er huisdieren zoals honden 
en d uiven te verzorgen zonder overlast aan anderen. 



STELLINGEN 

Als in vivo de exocriene afvoergangen van het hondepancreas worden onder
bonden, de daardoor ontstane pancreatitis juist wordt behandeld en daarna in 
voldoende mate pancreasenzymen worden gesuppleerd, zal er bij de hond bin
nen tenminste 4 jaar geen diabetes mellitus ontstaan. 

2 

Na onder binding in vivo van de exocriene afvoergangen van het hondepancreas, 
is de bepaling van de proteolytische enzymen chymotrypsine en trypsine in de 
faeces een betrouwbare methode om de volledigheid van de onderbinding te 
controleren. 

3 

Bij klinische pancreastransplantaties verdient op het ogenblik het gevasculari
seerde transplantaat van het gehele pancreas met onderbonden exocriene af
voergangen de voorkeur. 

4 

Amylase spiegels in het serum bepaald met de methode volgens Wohlgemuth 
geven geen enkele indicatie omtrent de ernst en prognose van de eventueel aan
wezige pancreatitis acuta. 

5 

Diabetes mellitus behoeft geen contra-indicatie te zijn voor het ondergaan van 
een niertransplantatie. (End-stage diabetic nephropathy symposium, Minnea
polis, Mei 1974). 

6 

Arterio-veneuze fistels, die aangelegd worden voor chronische intermitterende 
hemodialyse, dienen aangelegd te worden nadat de patient goed is ingesteld op 
anticoagulantia. 


