
STELLINGEN 

I 

Bij pasgeborenen met een geboortegewicht van 2500 gram of 
minder spreekt men van een laag geboortegewicht (''Lew 
birthweight 11 ). Het verdient aanbeveling deze arbitraire 
grens te verleggen van 2500 gram naar 2000 gram voor dié 
populaties waar het gemiddelde geboortegewicht rond de 
3000 gram ligt. 

II 

De waarde van de serum- of plasma glycine/valine ratio, 
als maat voor het herkennen van een eiwitondervoeding in 
een vroeg stadium bij de zwangere vrouw en haar vrucht is 
aanvechtbaar. 

III 

De resultaten, verkregen bij het onderzoek naar het totaal 
cholesterol- en triglyceridegehalte in het serum van moeder 
en kind direct na de geboorte in Tanzania, duiden erop dat 
voedings- en milieufactoren die volgens velen de concentra
ties van voornoemde vetten bij de mens beïnvloeden slechts 
van ondergeschikte betekenis zijn tijdens de zwangerschap 
voor zowel de moeder als voor haar ongeboren kind. 

IV 

De vetzuursamenstelling van het vet in de Tanzaniaanse 
moedermelk met een 1 in vergelijking tot het vet in moeder
melk in de Westerse landen, hoog percentage aan middel
keten-vetzuren, kan bij de pasgeborene bijdragen tot een 
verbeterde intestinale vetresorptie hetgeen mede een factor 
kan zijn voor de versnelde groei in de eerste levensmaand. 

V 

Er ZlJn aanWlJZlngen dat in landen met een overvloedige 
voedselvoorziening, in vergelijking tot landen met een 
beperkte voedselvoorziening, zowel de zwangere vrouw als 
haar ongeboren vrucht tijdens de zwangerschap meer water 
retineert. 



VI 

Het in de Nederlandse samenleving vaak gebruikte devies 
aan zwangere vrouwen ''ga zitten en eet voor twee'' wekt 
ten onrechte de indruk dat zowel zitten als een overrnatig 
gebruik van voedsel het welzijn van de zwangere en haar 
vrucht ten goede komt. 

VII 

Het valt te verwachten dat de eisen die de World Health 
Organisation stelt aan een acceptabele voeding van de 
vrouw tijdens de zwangerschap en lactatie-periode verder 
zullen afnemen~ 

VIII 

Bij kinderen met een neonatale cholestatische icterus zal 
men bedacht moeten zijn op de mogelijkheid van een ernsti
ge of partiële a~-antitrypsine-deficientie en niet tot een 
proeflaparotomie 1rnogen overgaan voordat het bestaan van een 
a

1
-antitrypsine-deficientie is uitgesloten" 

IX 

Door de wegbeheerder worden tegenwoordig de verkeersborden 
zo overvloedig en juridisch ingewikkeld gebruikt dat het 
voor de gemiddelde weggebruiker niet altijd mogelijk is 
de juiste betekenis ervan te kunnen bepalen, hetgeen in 
feite de waarde van de verkeersborden doet devalueren" 

x 

~it de toenemende wapenleveranties van (geïndustriali
seerde) landen aan Afrikaanse landen valt op te maken 
dat de onafhankelijkheidsstrijd in de Afrikaanse landen 
eerder een afhankelijkheidsstrijd zal worden" 

XI 

De dienstverlenende afdelingen in onze samenleving dienen 
er ernstig voor te waken geen dienstbeperkende afdelingen 
te worden. 



XII 

Bij het verlenen van ontwikkelingshulp door de Stichting 
Nederlandse Vrijwilligers zou het accent meer gelegd 
moeten worden op ''deskundigheid'' dan op ''vrijwilligheid''· 
Het verdient dan ook aanbeveling de naam van voornoemde 
stichting te wijzigen. 

XIII 

De kostbare convectie-couveuses die momenteel op de markt 
gebracht worden laten de pasgeborene, verpleegd in deze 
couveuses, lelijk in de kou staan. 

EoR. Boersma, 17 october 1979. 


