
STELLINGEN 

1. Na intubatie bij pasgeborenen met het oogmerk langdurige beademing 
toe te passen, dient de positie van de tube geverifieerd te worden 
met behulp van drie voorachterwaartse röntgenfoto's: één met het 
hoofd in neutrale, een met het hoofd naar links en een met het 
hoofd naar rechts gedraaid. 

2. Vóór iedere intubatie dient de arts zich de juiste intubatie
diepte bij déze patiënt af te vragen en daarnaar te handelen. 

3. Het electief intuberen van een wakkere pasgeborene dient als 
obsoleet beschouwd te worden, niet alleen op grond van de snelle en 
dramatische drukverhoging in de arteria pulmonalis door het optre
den van alveolaire hypoxie doch ook gezien in het licht van de 
huidige anesthesietechnieken. 

4. Het toedienen van anesthetica en het daarna bewaken van de patiënt 
teneinde deze een di agnost i se he of eh i rurg i se he ingreep te doen 
ondergaan, dient voorbehouden te zijn aan anesthesiologen. 

5. Oe theoretische en praktische opleiding van de anesthesie bij het 
kind laat in Nederland te wensen over. 

6. Het meewerken aan een medisch informatieprogramma op de televisie 

heeft het risico ontwikkelingen in de gezondheidszorg te forceren. 

7. Bij de opleiding tot arts behoort communicatietechniek, organisa

tiekunde en organisatiegedrag onderwezen te worden. 



8. Het te lang nuchter houden van een kind voor een electieve ingreep 
onder algehele anesthesie leidt eerder tot dehydratie dan tot 
hypoglycaemie. 

9. De bestaande opvattingen over vesico-urethrale reflux bij het kind 

zijn onjuist. 

10. Het gebruik van groene stippen op een kinderbeademingsmachine, 
bedoeld als veiligheidsgrenzen voor beademingsparameters, gaat uit 
van een standaardmaat kind en is dienovereenkomstig gevaarlijk. 

11. De overheid voert de laatste jaren een beleid, dat gericht is op 
de bevoordeling van de vrouw bij sollicitatieprocedures. Deze om
gekeerde discriminatie, waarbij het geslacht van de kandidaat 

rnagel ijk doorslaggevender is dan haar capaciteiten, heeft een 
negatief effect op de emancipatie. 

12. Nouvelle cuisine is gecreeërd in de Nederlandse restaurants om met 
minder eten meer geld kwijt te zijn. 

13. De juridische en materiële consequenties van verkeersongevallen 
worden adequater afgehandeld dan de gevolgen van ongevallen in de 
geneeskunde. 

14. Wrijven bij pijn, ontkennend belicht in de reclamecampagne voor 
gebruik van "Renni es", he 1 pt wél ( Mel zack en Wa 11 ) . 
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