
STELLINGEN. 

Het is mogelijk om tijdens de ontsluitingsperiode 

van de baring de ontsluiting op nauwkeurige en dus 

oak precieze wijze continu te registreren. 

2 Er is een significant verschil tussen nulliparae en 

multiparae voor wat betreft de ligging van het acce

leratiepunt van het ontsluitingsbeloop. 

3 Het quoti€nt van de door de uterus over een centi

meter ontsluiting na en v66r het acceleratiepunt ge

produceerde cumulatieve contractieenergie is bij 

multiparae en nulliparae gelijk. 

4 De concentratie van het hormonale Jodium in het 

plasma is geen betrouwbare maat voor de diagnose 

hyperthyreoidie indien de patiente orale anticoncep

tiva gebruikt of zwanger is. Daarom client altijd het 
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te worden bepaald. 

5 Aan iedere amputatio mammae client een exploratie van 

de top-oksellympheklieren, gevolgd door het maken 

van vriescoupes, vooraf te gaan. Wanneer hierin 

metastasen worden aangetoond client van een mutile

rende ingreep te worden afgezien. 

6 De primaire behandeling van de ''diab~te gras'' bestaat 

uit een adekwaat dieet en niet uit orale antidiabetica. 

7 Iedere patient lijdende aan mononucleosis infectiosa 

client onmiddellijk te worden gemobiliseerd wanneer 

de temperatuur normaal is geworden. 



8 Aangezien er bij de neonatus na een vacuumextractie, 

in vergelijking met een forcipale extractie, meer 

EEG-afwijkingen worden vastgesteld, zowel onmiddellijk 

als ook 9 maanden post partum, client voor het termineren 

van de baring aan de forceps de voorkeur te worden 

gegeven. 

9 In het belang van de patient dient de specialist, 

wanneer de patient !anger dan 2 weken in de kliniek 

verblijft, de huisarts tussentijds over het ziekte

beloop te informeren. 

10 Regelmatige bijscholing dient voor iedere arts ver

plicht te worden gesteld. 

11 De primaire verantwoordelijkheid voor de behandeling, 

onmiddellijk post partum, van de bedreigde neonatus 

behoort te blijven berusten bij de obstetricus. 

12 Aangezien thuis adekwate foetale bewaking durante 

partu niet mogelijk is client in principe iedere 

partus klinisch plaats te vinden. 

13 Ret schrijven van een proefschrift beinvloedt niet 

alleen in sterke mate de gezinssituatie van de 

promovendus, maar ook die van de promotor. 

14 Niets is absoluut en zelfs dat niet. 
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