
STELLINGEN 

1. Bij normale kinderen bestaat er, tenminste tot het vijftiende 

levensjaar, een lineaire correlatie tussen de lichaamslengte 

en de inwendige diameter van het aorta en pulmonalis ostium. 

Dit proefschrift 

2. De gegevens, verkregen met behulp van de in dit proefschrift 

gebruikte methode voor het meten van inwendige diameters van 

ostia en grote vaten van het hart bij autopsie materiaal, ko

men overeen met de gegevens in vivo verkregen met behulp van 

echocardiografie. 

Dit proefschrift 

3. De mate van vernauwing van de isthmus aortae bij normale kin

deren is onafhankelijk van de conceptie-leeftijd bij de ge

boorte. 

Dit proefschrift 

4. Bij normale harten bestaat er een lineaire correlatie tussen 

zowel de dikte als de hoeveelheid elastische vezels van de 

tunica media van de aorta en truncus pulmonalis en hun respec

tievelijke diameters. 

Dit proefschrift 

5. Bij abnormale bloeddoorstroming door de aorta en truncus pul

monalis passen zowel de calibers als de tunica media van deze 

vaten zich aan de veranderde omstandigheden aan. 

Dit proefschrift 

6. Tijdens de opleiding tot ( kinder )cardioloog en thoraxchirurg 

zou een stage embryologie gevolgd moeten worden. 



7. Huisartsengeneeskunde is een der moeilijkste specialismen. De 

opleiding tot huisarts zou er dan ook als volgt uit moeten zien: 

Inwendige geneeskunde 2 jaar; Chirurgie 1 jaar; Kindergenees

kLmde 1 jaar; Gynaecologie (en Verloskunde) 1 jaar. 

8. Het automatisch doorschuiven van de schoolbank van Middelbare 

School naar de schoolbank van Voortgezet en Hoger Onderwijs 

zal moeten worden tegengegaan. Een verplichte stop van 2-3 jaar, 

waarin handenarbeid verricht wordt, moet worden ingevoerd. Deze 

regeling bevordert niet alleen de gezonde kijk op het leven, 

maar ook de motivatie tot verdere studie. 

9. Het roken zowel in ziekenhuizen als in overheidsgebouwen moet 

verboden worden. 

10. Honderd jaar vromvelijke artsen in Nederland in 1978. Meer te 

danken aan doorzettingsvermogen dan aan emancipatie of feminisme. 

11. Het is jammer dat bij het doornemen vaJl oude wetenschappelijke 

werken soms een mes gebruikt moet worden. 

12. De wereld gaat aan vlijt ten onder. 

H. van Meurs-van Woezik Max Dendermonde 

13. 11 Zo 11
, zei de geit en klapte in zijn voorpoten. 

H. van Meurs-van Woezik Rotterdam, 27 juni 1979 


