
STELLINGEN. 

De pijnstilling tijdens de baring verkregen door 

enkelvoudige toediening van een paracervicaal block 

met 200 mg prilocaine is onvoldoende. 

2 De foetale bradycardie die bij een paracervicaal block 

met prilocaine kan optreden is geen gevolg van foetale 

acidose. 

3 Bij een dubbelblind onderzoek naar de effectiviteit 

van farmacologische pijnbestrijding tijdens de baring 

verdient bet gebruik van een placebo de voorkeur. 

4 Palpatie van paraaortale lymfeklieren tijdens operatie 

bij een patient met een ovarium maligniteit geeft geen 

betrouwbare aanwijzingen over de aanwezigheid van 

metastasen, zodat deze handeling voor stagering geen 

betekenis heeft en dus achterwege kan worden gelaten. 

5 Daar 4-6 % van de kinderen een al dan niet erfelijke 

aangeboren afwijking vertoont, dient in de opleiding 

tot vrouwenarts grotere aandacht te worden besteed 

aan de menselijke erfelijkheidsleer en de mogelijk

heden tot preventie. 

6 Foetoscopie is niet bruikbaar als methode voor het 

herkennen van uitwendige foetale misvormingen. 

7 Foetale ademhalingsbewegingen bestaan niet. 

8 De storende invloed van bepaalde tetracyclines bij 

bepaling van aminoglucosidenspiegels bij een patient 

behandeld met de additieve antibiotica combinatie van 

bepaalde tetracyclines en aminoglucosiden kan eenvoudig 

worden geelimineerd door het gebruik van magnesium 

ionen. 



9 Langdurige en hevige uteriene bloedingen bij mala 

zwangerschappen zijn het gevolg van locale primaire 

fibrinolyse. 

10 Bepalingen van antithrombine III hebben grate betekenis 

bij diagnostiek en behandeling van gedissemineerde 

intravasale stalling. 

11 Ret ontbreken in Nederland van een wettelijk bevoegde 

instantie die controle uitoefent op het in de handel 

brengen van steriel materiaal, leidt tot een onbekend 

gezondheidsrisico voor een onbekend aantal patienten. 

12 Bij vrouwen met overmatige beharing ten gevolge van 

idiopathisch hirsutisme kan de behandeling met cypro

teronacetaat als een doorbraak worden beschouwd. 

13 In het kader van het streven naar openbaarheid van 

inkomens verdient het aanbeveling dat de overheid de 

bijdragen uit gemeenschapsgelden ter verzekering van 

welvaarts- en waardevaste ambtenarenpensioenen duide

lijk uiteengezet openbaar maakt. 

14 In plaats van bet grootste geluk voor het grootste 

aantal mensen behoort men de kleinste hoeveelheid 

vermijdbaar lijden voor allen na te streven en dit 

client zo gelijk ~ogelijk te worden verdeeld. 
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