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Uit experimenteel en retrospectief klinisch onderzoek is komen vast te staan, dat
bloedtransfusies. toegediend aan de nierdonor, de overleving van bet niertransplantaat gunstig kunnen be"invloeden.
(dit proe(.:;chrift)

II

De "passenger leukocytes" in het transplantaat spelen een centrale rol bij het tot
stand komen van het donor-transfusie fenomeen.
(dit proefschrift)

Ill

Het gunstige effect op de transplantaat-overleving van een donor-specifieke
transfusie kan negatief be"invloed worden door de immunogeniciteit van bet transplantaat te verminderen.
(dit proefschrift)

IV

De bevinding van Lenhard e1 a/. (Transplantation 1985; 39: 424). dat het mogelijk is
"secondary unresponsiveness" te bereiken bij gesensibiliseerde ratten door het
geven van multipele donor-specifieke transfusies. dient verder te worden onderzocht.

v
De ontwikkeling van monoclonale antilichamen regen interleukine-2 receptoren
opent nieuwe perspectieven voor het verkrijgen van specifieke immunosuppressie.

VI
Ongecompliceerde femurschacht fracturen bij kinderen kunnen uitstekend behandeld worden met een gips of "bycasf' immobilisatie middels een dubbele heup
spica. Een zodanige behandeling vereist minimale hospitalisatie en is derhalve
aanzienlijk goedkoper dan de bestaande tractie methoden volgens Bryant en
Russell. Bovendien zijn de bijkomende voordelen voor ouders en kind evident.

VII

Kinderchirurgie dient als een zelfstandig heelkundig specialisme te worden erkend.

Vlll
In hill districts in Nepal where no separate tuberculosis service exists or where
tuberculosis control has been integrated into the basic health services. the outcome
of patients found by "active case finding" is likely to be very poor.
(Andrew Cassels. Erik Heineman ;.:tOd Stcvt.: Leclerq. Tubercle 1982:63: 175)

IX
Improved watersupply does not reduce the prevalence of waterborne and waterwashed diseases in the circumstances prevailing in rural Nepal. As a result
maximum emphasis should be put on the implementation of a continuous
programme of health education in every drinkingwater supply project.
(STOLA Report on "Health impact of an improved w::ttersupply in rur:.1l Nepal'". 1986)

X

Het is te verwachten dat de seromyotomie langs de kleine curvatuur aan de voorzijde van de maag gecombineerd met een truncale vagoromie aan de achterzijde. de
hoog selectieve of proximale vagotomie zal verdringen als voorkeursbehandeling
indien operatieve behandeling van bet chronisch ulcus duodeni noodzakelijk is.

XI
.. Slow transit .. obstipatie (Arbuthnot Lane's disease) dient behandeld te worden
met een partitle of totale colon resectie.

XII
De Stelling: "'Het sterfbed is een verwaarloosde periode in de geneeskunde. Dit
geldt zowel ten aanzien van de medische kennis en het medisch onderwijs. als ten
aanzien van de behandeling van de stervende ... is nog steeds actueel.
(Vbmings H. LA. Stelling VIII hij hct procfschrift "S:1mcnv.erking van huis:ms en maatschappelijk
wcrkster... 1967)

XIII
The common belief that to follow the Buddha's teaching one has to retire from life
is a misconception.
(Walpob Rahub. "What the Buddha wught")

XIV
De wereldmachten moeten zich afvragen of een dollar voor militaire doeleinden
evenveel veiligheid biedt als een dollar voor ontwikkelingshulp.
(Tom Clausen. president van de Wercldbank)

XV
Door het lezen van de stellingen krijgt men een beter inzicht in de belangstellingssfeer van de promovendus dan door het lezen van het proefschrift.

