
STELLINGEN 

I 
De aktiviteit van de enzymen CPK, a-HBDH, LDH, GOT en ChE neemt in de 
liquor toe na het opwekken van koude-laesies van de hersenen bij katten, en 
toont een relatie tot de ernst van het letseL 

Dit proefschrift 

II 
Het verlagen van de arteriele bloeddruk na het toebrengen van koude-laesies aan 
de hersenen bij katten kan het transport van enzymen vanuit de extracellulaire 
vloeistof van de hersenen naar de liquor vertragen. 

Dit proefschrift 

III 
Het toedienen van Arfonad®met de bedoeling de arteriele bloeddruk te verlagen 
kan - bij katten althans - een passagere stijging van de ventrikeldruk veroor
zaken, vermoedelijk ten gevolge van een verwijding van het cerebrale vaatbed; 
deze stijging is het meest uitgesproken in de "tight brain situation". 

Dit proefschrift 

IV 
Een van de mechanismen waardoot resolutie van hersenoedeem optreedt is 
waarschijnlijk drainage naar de liquor. Dientengevolge zal de transependymale 
produktie van liquor bij hersenoedeem mogelijk toenemen. 

v 
Bij het beoordelen van de uitslagen van Astrup-bepalingen in het arteriele bloed 
bij patienten met gedaald bewustzijn ten gevolge van ernstig hersenletsel, dient 
men zich te realiseren dat deze geen informatie verschaffen om trent de zuur-base 
status in de extracellulaire vloeistof van de hersenen of in de liquor cerebra
spinalis. 

VI 
Er bestaat geen relatie tussen de aanwezigheid van een lineaire schedelfraktuur 
bij kinderen met schedeltraumata en het optreden van een intracranieel haema
toom; het opnamebeleid bij deze patienten hoeft danook niet beinvloed te wor
den door de aanwezigheid van een dergelijke fraktuur. 

VII 
Het relatieve succes van de moderne shunting procedures bij de behandeling van 
hydrocephalus heeft remmend gewerkt op het onderzoek naar de chemische 
beinvloeding van de liquorproduktie. 



VIII 
Het verdient aanbeveling bij het beoordelen van een urinesediment ook het sedi
ment naast het dekglaasje te bekijken; hier vindt men doorgaans de meeste 
pathologie. 

IX 
Een stageperiode verpleegkunde behoort in de opleiding tot arts inbegrepen te 
zijn en zou, indien in een vroege studiefase ingevoerd, de motivatie van de me· 
dische student kunnen versterken. 

X 
Het antepartum toedienen van corticosteroiden aan aanstaande moeders, die 
voor de 32e zwangerschapsweek dreigen te bevallen van een premature baby, 
kan de incidentie van hyalinemembraanziekte bij deze baby's verlagen. 

XI 
Bij de echoscopische beoordeling van foetale groei dient behalve de distantia 
biparietalis (DBP) ook de foetale borstoppervlakte gemeten te worden en de ver
houding hiervan tot de DBP te worden bepaald. 

XII 
De overheid, tot wier taken, zowel het toezicht op de gezondheidszorg als het 
bewaken van de vrijheid op de wereldzeeen behoort, dient de gezondheidszorg 
voor de Nederlandse Visserijvloot, alsmede de technische hulpverlening en kerke
lijke zorg zoals geboden door het Hospitaalkerkschip "de Hoop" niet in gevaar te 
brengen door in het kader van de huidige bezuinigingsmaatregelen de subsidie 
aan de Vereniging het Hospitaalkerkschip de Hoop, af te bouwen of te ont
houden. 

XIII 
Het door de overheid onder druk van aktiegroepen ter beschikking stellen van 
extra sommen gelds ter behandeling van een speciale categorie patienten dient als 
onjuist en gevaarlijk te worden beschouwd aangezien het evenwicht in de ge
zondheidszorg erdoor verstoord kan worden, tenzij aile categorien patienten hun 
belangen eveneens bij de overheid door aktiegroepen Iaten vertegenwoordigen 
die precies dezelfde mate van pressie vermogen uit te oefenen. 

XIV 
Ook een "comateuze" patient is "aanspreekbaar". 

3 juni 1977 A.l.R. Maas 


