
STELLINGEN 

1. Bij de rat is er geen geslachtsdimorfisme ten aanzien 

van de afhankelijkheid van genitale stimuli voor het op

treden van intrornissiegedrag. 

Dit proefschrift. 

2. De perceptie van genitale sensaties tijdens de copulatie 

is bij manlijke ratten zonder copulatie-ervaring noodza

kelijk om een toename in sexuele motivatie te bewerk

stelligen. 

Dit proefschrift. 

3. In sommige leerboeken% wordt ten onrechte gesteld dat 

bij de totstandkoming van erectie bij de man veneuze 

stuwing, al dan niet teweeggebracht door compressie van 

afvoerende vaten van de penis, een belangrijke rol 

speelt. 
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4. Bij onderzoek dat erop gericht is de fertiliteit van de 

man te beïnvloeden, wordt te weinig gebruik gemaakt van 

farmacologische beïnvloeding van de autonome innervatie 

van de manlijke voortplantingsorganen. 

5. Dat ruim tien procent van de lagere school leerlingen 

in Nederland aan obesitas lijdt, is niet te wijten aan 

een gebrek aan voedingsvoorlichting of een gebrek aan 

kennis omtrent diëtetiek bij de voorlichters, doch eer

der aan het onvermogen van de ouders van deze kinderen 

hun eigen voedingsgewoonten te veranderen. 



6. Het werkgelegenheidsaspect is door de Gedeputeerde Sta

ten van Friesland ten onrechte gehanteerd als een van de 

belangrijkste argumenten voor de aanvraag van een con

cessie bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ter 

inpoldering van het wad tussen Zwarte Haan en Ternaar

derpolder. Vernietiging van dit onvervangbare natuurge

bied dient dan ook achterwege gelaten te worden. 

7. Het paringsgedrag van de manlijke rat is afhankelijk van 

de gecombineerde werking van oestrogene- en 5a-dihydro

metabolieten van testosteron. Deze metabolieten worden 

niet aan de circulatie onttrokken, maar worden gevormd 

uit testosteron in hersengebieden welke bij de regulatie 

van het paringsgedrag betrokken zijn. 
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8. De waarnemer schept ten dele de waarheid door te zijn 

wat hij is en wie hij is en te doen wat hij doet. 
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9. De laatste stelling is afwezig. 
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