
STELL I NGEN 

Een nationaal screeningsonderzoek op asymptomatische bacteriu
rie bij kinderen is voorlopig niet aan te bevelen. 

Dit proefschrift. 

II 

Voor het opsporen van congenitale en verworven aandoeningen van 
de tractus uropoieticus is onderzoek naar asyrnptomatische bac
teriurie, zelfs met behulp van een urinekweek een onvoldoende 
sensitieve en specifieke methode. 

Dit proefschrift. 

Ill 

K.inderen met enuresis dienen altijd onderzocht te worden op het 
bestaan van urineweginfecties. 

Oit proefschrift. 

IV 

Op de kinderleeftijd speelt de vesico-ureterale reflux een zeer 
belangrijke rol in het ontstaan van een chronische pyelonefri
tis; wanneer bij kinderen met urineweginfecties rOntgenolo
gisch onderzoek wordt verricht, client dit derhalve te bestaan 
uit een IVP en een cystogram. 

v 
In de huisartspraktijk ·is de 'dip-slide' het meest betrouwbare 
diagnosticum voor urineweginfecties. 

VI 

Het geneeskundig model anamnese-onderzoek-diagnose-therapie 
heeft vooral zijn waarde bij acute ziekten. Aangezien de hui
dige geneeskunde steeds meer te maken heeft met chronische 
ziekten client er ook in de medische opleiding meer aandacht te 
worden gegeven aan de controle van het gevoerde beleid en de 
begeleiding van de chronisch zieke. 

VII 

Het electrocardiogram is niets rneer en niets minder dan een la
boratoriummethodiek weergevende de electrische activiteit van 
de hartspier op een bepaald moment. 



VIII 

Het verdient geen aanbevel ing ernstig geestelijk en lichamelijk 
gehandicapte kinderen te plaatsen op een kinderdagverblijf voor 
gees tel ijk gehandicapten. 

IX 

Bij het werken met classificatielijsten ten dienste van morbidi
teitsregistratie voor ziekten wordt vaak voorbij gegaan aan het 
feit dat vele pat~enten symptomen aanbieden zonder dat deze tot 
een duidel ijke ziektediagnose. aanleiding geven. Het zo nodige 
prospectieve onderZoek in de eerstel ijnsgeneeskunde kan slechts 
worden doorgevoerd indien tevens symptoomregistratie plaats
vindt. 

X 

Wijzigingen inzake de structuur van de gezondheidszorg dienen 
te worden geevalueerd. 

XI 

Het begrip grenstiter in de rheumaserologie en het daarmee sa
menhangende oordeel positief of negatief, client te worden ver
vangen door een schaal waarop bij iedere titerhoogte het daar
bij voorkomend gemiddeld percentage klinische criter.ia wordt 
aangegeven. 

A. Cats en F. Klein 
Ann. rheum. Dis. (1970), 29, 663. 

XII 

In Burundi verdient het type vaste stuwdam de voorkeur boven 
het beweegbare type. 

XIII 

Het is wenselijk dater eisen worden gesteld aan het maximum 
toelaatbare glasoppervlak in woonhuizen, zolang de k-waarde 
van de toegepaste glasconstructie beduidend hoger is dan die 
van een geisoleerde spouwmuur. 

XIV 

Het ware te wensen dat de Minister van Justitie ongewenst 
zwanger kon worden. 

Rotterdam, september 1977 lneke Haag 


