
STELLINGEN 

1. Reflux van geactiveerde pancreasenzymen in de slokdarm van de rat heeft 

binnen veertien dagen een ulceratieve oesophagitis tot gevolg. 

2. Bij de rat treedt tijdens het aanleggen van een oesophagojejunostomie 

altijd een beschadiging van de nervus vagus op. 

3. Conclusies ten aanzien van het beschadigende agens bij een experimentele 

refluxoesophagitis dienen tenminste gebaseerd te zijn op het aantonen van 

dit agens in de slokdarm. Voor de humane refluxoesophagitis geldt deze 

voorwaarde evenzeer. 

4. lnductie van refluxoesophagitis bij de rat leidt tot een snel le en aan

houdende toename van het col lageengehalte van de oesophaguswand. Deze 

toename zet zich nog gedurende minstens zes weken na het opheffen van de 

reflux voort. 

5. Bij kinderen met een gastroschizis wordt de prognose bepaald door het 

v66rkomen van een atresie in het maagdarmkanaal en niet door de methode 

van sluiting van het buikwanddefect. 

6. Ernstige bloedingen ten gevotge van bekkenfrakturen kunnen effektief 

worden behandeld met regiona!e intra-arteriele toediening van dopamine 

in een dosering die lokaal vasoconstrictie veroorzaakt en systemisch 

een gunstig effekt heeft op de nierdoorbloeding. 

7. De aloude vrees voor ingrepen in het subglottische gebied wordt niet 

gesteund door recente klinische waarnemingen zeals gedaan bij de 

cricothyreotomie. 

8. Bij een perforatie in het thoracale of abdominale gedeelte van een 

pathologisch veranderde slokdarm is de therapie der keuze: 

oesophagusresectie met drainage van het operatieterrein 1 cervicale 

oesophagostomie en maagdecompressie. 

9. Alvorens in aanmerking te komen voor een arteri81e reconstructie dienen 

patienten met claudicatio intermittens het roken te staken. 

10. De dagelijkse ziekenhuispraktijk leert dat het uitschrijven van 

geautomatiseerd verwerkte gegevens met behulp van conventionele 

druktechnieken leidt tot een massale papierverspil I ing. 

11. Tussen arts en patient dient geen direkte financi81e relatie te bestaan. 

12. Tijdens het inleidend kwartier van een promotie wekt de commissie de 

indruk aan de verkeerde kant van de tafel te zitten. 
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