
STELLINGEN 

1. De beïnvloeding van de neecortex door de 1 imbische basale voorher

senen kan niet al leen plaatsvinden via deseenderende banen naar de 

hersenstam doch tevens via directe aseenderende corticopetale ver

bindingen. 

2. De thalamische projectie gebieden van de cerebel la i re kernen ener

zijds en de Substantia Nigra en het Globus Pal 1 i dus anderzijds zijn 

grotendeels complementair. 

3. De organisatie van de thalamo-corticale verbindingen in de rhesus 

aap wordt bepaald door het bestaan van longitudinale groepen tha

lamische cellen, welke cel Jen eenzelfde eerticaal projectie gebied 

gemeen hebben en zich dikwijls bevinden in verschillende specifie

ke thalamische kernen. 

4. Het verdient aanbeveling in een proefschrift, naast de gebruike

lijke samenvattingen die uitgaan van ter zake kundigheid van de 

lezer, tevens een samenvatting op te nemen die het bewuste onder

zoek voor de geïnteresseerde leek toegankelijk en in grote trekken 

begrijpel ijk maakt. 

5. De projectie gebieden van decerebel lo-thalamo-corticale verbin

dingen uit deN. Dentatus en deN. !nterpositus Posterlor hebben 

op de precentrale cortex een meer rostrale uitbreiding dan die uit 

deN. Fastigi i en deN. !nterpositus Anterior. 

6. De longitudinale thalamische banden die de elementaire bouwstenen 

vormen van het thalamo-corticale verbindingssysteem zijn, met 

name rostre-caudaal, te verdelen in segmenten die afferenten ont

vangen vanuit verschil lende subcorticale structuren. 

7. Sinds de introductie van de centrale veneuze catheterisatie dient 

de venasectie in het algemeen als een obsolete introductietech

niek voor (langdurige) infusies beschouwd te worden. 



3. Het verlenen van oefenvergunningen voor zware motorrijwielen met 

hoge motorische vermogens aan onervaren motorrijders die les nemen 

voor het rijbewijs A is onverantwoord zowel uit didactisch oogpunt 

als uit het oogpunt van verkeersveiligheid. 

9. Op de EHBO-afdeling van een ziekenhuis dient althans een deel van 

de aanwezige plasmavervangingsmiddelen verpakt te zijn in plastic 

zakken en dienen bijbehorende drukzakken voorhanden te zijn. 

10. Uitwendige hartmassage is één van de weinige medische therapieën 

die gestaakt dient te worden zodra de patiënt blijk geeft van onge

noegen over de behandeling. 

11. Grote laesies van decerebel la i re Nucleus Dentatus of Nucleus ln

terpositus Posterior in de aap zijn verenigbaar met een oppervlak

kig beschouwd vol ledig normale postoperatieve motoriek. 

12. The braad di vision of Iabour in science into ever minuter sub

divisions entai ls the risk of the dissociation, segmentation and 

isolation of knowledge, of the fa i Jure to real i se the importance 

of the overal 1 pattern - the organic correlation of functions and 

purposes -
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13. Het is zeer de vraag of bij de instructie van uitwendige hartmassa

ge aan grote groepen van de bevolking de voordelen zul Jen opwegen 

tegen de te verwachten nadelen zoals hartmassage op onjuiste indi

catie en complicaties als ribfracturen, pneumothorax en harttampo

nade. 

14. One autumn morning when the wind had blown al 1 the leaves off the 

trees Pooh and Piglet were sitting in the Thoughtful Spot and 

wondering. 11 Supposing a tree fell down, Pooh, when we were under

neath it? 11
, asked Piglet. 11 Supposing it didn 1 t 11

, said Pooh after 

careful thought. 
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