
STELLINGEN 

De enige aanvaardbare methode om tijdens de baring doorlopend ge
informeerd te zijn over de foetale zuurstofvoorziening is het transcu
taan meten van de arteriele zuurstofspanning. 

Het transcutaan meten van de foetale arteriele zuurstofspanning kan 
alleen met een elektrode met een klein kathode-oppervlak en een dun, 
voor zuurstof goed permeabel, membraan. 

V oor fixatie van de transcutane zuurstofelektrode op het foetale voor

liggende dee! verdient de vacuumtechniek de voorkeur boven de plak
techniek. 

De geheimzinnigheid van een onderzoeker over de samenstelling van 

het door hem gebruikte elektrolyt is omgekeerd evenredig met de sta
biliteit van zijn elektrode. 

In een kliniek die niet in staat is om dag en nach t optimale verloskun
dige hulp te verlenen, is het wenselijk over te schakelen op "day-time" 
verloskunde. 

Indien er geen contra-indicatie bestaat voor een forcipale extractie 
verdient deze, zeker in een opleidingskliniek, de voorkeur boven een 
vacuumextractie. 

De enige methode om de perinatale mortaliteit en morbiditeit beter 
te evalueren, is het verplicht stellen van een landelijk verloskundig in· 
formatiesysteem. 

Foetale op ademhaling gelijkende thoraxbewegingen bestaan wi'l. 

N a een stomp buiktrauma, ook zonder het bestaan van een microsco
pische hematurie, behoort een I.V.P. gemaakt te worden. 

De mogelijkheid om bij langdurige intubaties gebruik te maken van 

gesiliconeerde tubes schijnt nog steeds onvoldoende bekend te zijn .. 

Lymfvaten hebben een eigen contractiliteit. 



Zowel uit menselijk als economisch oogpunt is een diepgaande bezin
ning nodig over het grate verloop bij de verpleegkundige opleiding. 

Aileen door steeds opnieuw het vanzelfsprekende van zijn bestaan 
discutabel te stellen, zal het confessionele ziekenhuis zich in deze 
tijd kunnen rech tvaardigen. 

Een nederlands arts, die minder dan drie jaar in een ontwikkelings
land werkt, dient meer zich zelf en de toekomstige nederlandse pa
tient dan de mensen in het ontwikkelingsland. 

Gijpen is voor de wind door de wind. 
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