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STELLINGEN 

I 

De "hiërarchische theorie" van HENRI EY kan met vrucht in de 
psychopathologie en de kliniek gebruikt worden. Men dient dan 
echter EY's overtuiging, dat elke pathologie berust op endogenie of 
organogenie, hiervan los te maken, hetgeen zonder bezwaar voor de 
logische samenhang van de theorie kan geschieden. 

II 

FREuo's theorie omtrent de "Ergänzungsreihe" kan het inzicht in 
het door BIRNBAUM ingevoerde begrip der "psychogene dispositie" 
aanmerkelijk verdiepen. 

111 

De these van VILLINGER, dat ernstige psychogene stoornissen kun
nen voorkomen op de bodem van een normale psyche, is juist te 
achten, indien het begrip "normaal" in sociale zin opgevat wordt. 

IV 

Ploegendienst kan een bedreiging betekenen van de gezinsvrede en 
kan in bepaalde gevallen een psychische desintegratie veroorzaken of 
bevorderen. 

V 

Bij de gewetensvorming bij kinderen spelen introjectie en identi
ficatie een grote rol. De vorming van het Ueber-lch vindt plaats door 
introjectie van geboden en verboden, voornamelijk op grond van 
schuld- en angstgevoelens; het Ik-Ideaal wordt opgebouwd voorna
melijk door indentificatie. 

VI 

Leermoeilijkheden bij pubers blijken soms samen te hangen met 
een herleving van de Oedipale problematiek. 

VII 

De stereotactische operaties bij de ziekte van PARKINSON zijn te 
beschouwen als een belangrijke aanwinst. Zij dienen echter gecom
bineerd te worden met andere therapeutische maatregelen. 





VIII 

Bij persisterende proteïnurie zonder verdere interne bevindingen, 
verdient, indien de noodzaak tot het stellen van een exacte diagnose 
aanwezig is, een nierbiopsie ernstige overweging. 

IX 

Het inbrengen van albumine in het bloed van pasgeborenen met 
hyperbilirubinaemie v66r en tijdens een wisseltransfusie heeft een 
gunstige invloed op de hoeveelheid verwijderde -bilirubine; het aan
tal wisseltransfusies kan hierdoor beperkt worden, terwijl de kans op 
het ontstaan van kernicterus mogelijk afneemt. 

X 

Bij peritoneaal pseudomyxoma is in ieder geval verwijdering van 
de appendix aangewezen, ook al is deze uiterlijk normaal en ook al 
is er een pseudomucineuze ovariumtumor. 

XI 

Bij elk operabel plaveiselcelcarcinoom van de vulva dient naast 
een vulvectomie een dubbelzijdige resectie van de regionale lymph
klieren uitgevoerd te worden. 

XII 

Subcorneale pustulosis van SNEDDON en WILKINSON is een vorm van 
dermatitis herpetiformis DUHRING. 

XIII 

Het begrip ziekte heeft o.a. een procesmatig, een belevings- en een 
sociaal aspect, elk met een eigen onherleidbare nomologie. Deze 
aspecten behoeven zich geenszins gelijktijdig te manifesteren. 

XIV 

Een verplichte, elementaire vorming op philosophisch-methodo
logisch gebied voor medische studenten is zeer wenselijk. 



Stellingen behorende bij 

W. K. VAN DIJK 

Psychopathologische 

en klinische aspecten van de 

psychogene psychose 

Groningen 1963 


