
STELLINGEN 

I 

Dat de normale voetzoolreflex io Nederland ten onrechte naar Von 
Strümpell wordt genoemd is op zichzelf misschien geen ernstig euvel, 
maar wel is het bedenkelijk dat dit verschil met het spraakgebruik in 
omringende landen gedurende meer dan zeventig jaar niet naar waarde is 
geschat. 

I! 

Bij het opwekken van de voetzoolreflex mag men er niet op rekenen dat 
elke beweging van de tenen daadwerkelijk een reflex is, en anderzijds mag 
men een buigreflex van het been niet afdoen als willekeurige beweging. 

lil 

Het is een misvatting te menen dat huidreflexen in onveranderde vorm 
kunnen worden opgewekt wanneer het gebruikelijke strijken wordt 
vervangen door kortdurende elektrische prikkeling. 

IV 

De voetvaardigheid verdient meer aandacht bij het neurologisch onder
zoek. 

V 

Een onderscheid tussen 'commotie cerebri' en 'contusio cerebri' berust op 
denkbeelden uit een vóór-microscopisch tijdperk. 

VI 

De doeltreffendheid van anrifibrinolytica als middel om recidieven van 
subarachnoideale bloedingen te voorkómen is tot heden bewezen noch 
weerlegd. 

VII 

De opvatting dat het syndroom van Mills (langzaam aseenderende hemi
parese met hyperreflexie, hypotonie en atrofie) meestal gepaard gaat met 
verwijding van de contralaterale zijventrikel, is onjuist. 



V lil 

Het aantonen van verwijde liquor-ruimten in en rond de hersenen 
betekent niet dat er dementie bestaat, noch dat een dementie die op andere 
gronden wordt vastgesteld onbehandelbaar is. 

IX 
'Arteriosclerotische dementie' bestaat niet. 

x 
De mogelijkheid om 'cerebrovasculaire accidenten' met behulp van compu
ter-tomografie ook tijdens het leven te onderscheiden in bloedingen en 
infarcten, maakt een herwaardering van vóórkomen, beloop en behande
ling van deze aandoeningen noodzakelijk. 

XI 
Bij elke 'virale meningitis' moet de mogelijkheid van een subduraal 
empyeem worden uitgesloten. 

XII 

Omdat de verbindingen van de basale kernen met spinale motoneuronen 
vrijwel uitsluitend via de motorische hersenschors verlopen, kunnen 
bewegingsstoornissen door een ontregeling binnen dit systeem beter 
beschouwd worden als 'pre-piramidale' dan als 'extra-piramidale' ver
schijnselen. 

X lil 
Het is zeer de vraag of de invloed van experimentele variabelen op de 
amplitudo van de Hoffman-reflex enig inzicht verschaft in de regeling van 
de normale motoriek. 

XIV 
Voor diegenen die schizofrenie uitsluitend zien als door de omgeving 
veroorzaakt, is het goed te beseffen dat deze ziekte vaker voorkomt onder 
natuurlijke verwanten van als zuigeling geadopteerde patiemen dan onder 
familieleden van hun huisgenoten. 

XV 
Dans le delta du Rhin, la solidarité Européenne a un goût salin. 
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