
Stellingen 

I 

Bij de constructie van micro-electrodes voor het continu 
meten van de arteriele zuurstofspanning in bloed (Pa02), 
behoeft geen electrolyt te worden gebruikt. 

II 

De arteriele zuurstofspanning van een bloedmonster dat ver
kregen wordt door middel van een arteriepunctie of een 
hielprik, is wegens het daarbij optredend huilen een onbe
trouwbare afspiegeling van de werkelijke Pa02. 

III 

De intra-arteriele continue Pa02 meting en de transcutane 
P02 meting bij de pasgeborene zullen elkaar eerder aanvul
len dan uitsluiten. 

IV 

Door het niet toelaten van ouders van tevroeggeborenen op 
een couveuseafdeling, onthoudt men deze kinderen een opti
male behandeling. 

v 
Frequente en langdurige nacontrole van kinderen met enige 
tekenen ( 11 formes-frustes 11

) van retrolentale fibroplasie, is 
belangrijk in verband met het eventueel ontstaan van een 
netvliesloslating op latere leeftijd. 

VI 

De mogelijkheid om zonne-energie als alternatieve energie
bron toe te passen, wordt nog onvoldoende benut. Dit wordt 
niet veroorzaakt door klimatologische of technologische 
beperkingen, maar door beperkingen van politici. 

VII 

Indien een pasgeboren baby na 48 uur nog geen meconium heeft 
geproduceerd, lijdt deze baby aan de ziekte van Hirschsprung, 
tenzij het tegendeel is bewezen. 

VIII 

Bij het medisch-klinisch onderwijs dient meer aandacht ge
geven te worden aan het leren formuleren en oplossen van 
medische problemen. 



IX 

Het verantwoord toepassen van stralenhygiene bij rOntgen
toto's begint bij het aanvragen van een foto. 

X 

Indien besloten wordt tot het behandelen met oestrogenen 
van (te) lange meisjes ter vermindering van de Uiteindelijke 
lengte, dient het tijdstip waarop de behandeling wordt ge
start bepaald te worden aan de hand van de skeletleeftijd. 

XI 

De opleiding tot kinderarts rnoet niet uitsluitend gericht 
zijn op het beter maken van zieke kinderen, doch eveneens 
op het gezond houden van gezonde kinderen. 

XII 

Het doel van ontwikkelingshulp dient te zijn het ontwikke
lingsland onafhankelijk te rnaken van ontwikkelingshulp. 

XIII 

Reizen is de beste vorm van introspectie. 
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