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Stellingen 

I. Bij de patient met uitgebreide brandwonden dient de voeding per os niet te 

worden onderbroken in de acute fase (de eerste 48 uren) na het letsel. 

2. Bij de keuze van het materiaal voor katheters ten behoeve van parenterale 

voeding dient rekening te worden gehouden met het verschil in adhesie 

capaciteit van staphylococcus epidermis voor de diverse materialen. 

3. De mogelijkheden van preventie van nosocomiale infecties door knotlook 
of knotlookderivaten dienen, gezien het antimicrobiotisch effect van ruwe 

knotlooksap, nader te worden bestudeerd in een klinische proef. 

4. Bij patienten met een letsel van de wervelkolom waarbij vemauwing van 
het mergkanaal is opgetreden, heeft anatomische repositie van de fractuur
stukken voordelen boven laminectomie indien decompressie van het mye

lum is gewenst. 

5. De anatomische afwijkingen ten gevolge van luxatie van het proximale 

tibiofibulaire gewricht zijn op zich geen indicatie tot repositie. 

6. De informatie die wordt verkregen van rontgenfoto's van de schedel bij 

patienten met letsel van het hoofd, zal in het algemeen geen invloed hebben 

op het behandelingsplan van intracraniele letsels. 

7. Het verwijderen van longmetastasen bij patienten met non seminoma 

testis tumoren, die werden behandeld met cytostatica. dient te worden 

beschouwd als een stagerende ingreep. 

8. Bij gebruik van het pneumatisch tourniquet dient deze te worden ingesteld 

op een druk van 100 mm Hg boven de systolische druk van de patient. 

9. Landelijke coordinatie van het wetenschappelijk onderzoek in de revali

datie zal zeker leiden tot een doelmatiger aanpak van dit onderzoek. 

10. In het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen zijn de procedures 

voor de registratie van op eerste-hulp-afdelingen behandelde ongevals

patienten uit )outer administratieve overwegingen opgezet. Oat hierdoor 

gegevens teloor gaan die voor het ontwikkelen van effectieve maatregelen 

gericht op de preventie van vooral ongevallen in de privesfeer van essentieel 

belang zijn. wordt door art"en te weinig onderkend. 

Stellingen behorende bij het proef,chrift van H.J. Kla,en. 


