
STELLINGEN 

De aangeboren coarctatio aortae heeft zowel bij de zuigeling als bij het oudere kind invloed op 
de water- en zouthuishouding. 

Dit proefschrift. 

11 

Onderzoek naar het vermogen om natrium uit te sche1den tijdens kortdurende volumebelasting 
kan een goede proef vormen om het haemodynam·lsch effect van operatieve behandeling "van 
coarctatio aortae te testen. 

Dit proefschrift. 

lil 

Zoals het gebruikelijk is de lengte en het gewicht van het kind te beoordelen aan de hand van 
een groeicurve, samengesteld uit de waarneming bij een groot aantal kinderen, zo zou ook de 
glomerulaire filtratie snelheid en eventueel andere van leeftijd en ontwikkeling afhankelijke 
nierfuncties met behulp van een normaal- curve kunnen worden geïnterpreteerd. 

Dr. J. A. Traelstra 
Openbare les te Groningen 1968. 

IV 

Men zou de vroege opsporing van aangeboren en vroeg-verworven afwijkingen van de urine~ 
wegen in grote mate kunnen bevorderen door een onderzoek in -te stellen naar bacteriurie bij 
alle kinderen die op consultatîebureaux voor zuigelingen en kleuters, en bij de schoolartsen
dienst worden gezien. 

V 

Werkgroep asymptomatische bacte
riurie 
Rotterdam, persbericht 12 maart 
1974. 

Voor het onderzoek naar bacteriurie (zie stelling IV) is de 'dip-slide' methode zeer goed bruik
baar. 

VI 

De verhoogde bloedingsneiging bij kinderen met het haemolytîsch-uraemisch syndroom wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door thrombocytopenie, en niet of nauwelijks door een tekort aan 
plasmatische stollingsfactoren. 



VIl 

Momenteel \ijkt het principe van de 'omgekeerde osmose' toepasbaar te zijn voor het bereiden 
van dialysaat bij haemodialyse. 

VIII 

Arthur L. Kunz 
Bu!l. of the Parent. Drug. Ass. 27: 
267 (1973). 

Het verdient aanbeveling om alle kinderbedden in een ziekenhuis te verenigen tot één kinder
afdeling, en deze afdeling onder een eenhoofdige organisatorisch-medische respectievelijk 
verpleegkundige leiding te plaatsen. 

IX 

Rapport: 

De communicatie tussen arts en ver
pleegkundige op de kinderafdeling 
Maandschrift voor kindergenees
kunde: 41: 133 (1973). 

In de Romeinse tijd was het zout (Lat.: sal) zo kostbaar, dat aan soldaten en ambtenaren 
tractement werd gegeven in de vorm van zout- dit is nog te vinden in het woord 'salaris'. 
Revolutie noch evolutie hebben kunnen veranderen dat het menselijk organisme een grote 
vasthoudendheid aan de dag legt ten opzichte van zout zowel als van salaris. 

x 

Deze neiging tot retentie {zie stelling IX) manifesteert zich duidelijker wanneer de hoofdtoevoer 

wordt dichtgeknepen; men ziet dan de reactie op belastingdruk veranderen. 

XI 

Terecht wordt in de moderne tijd meer aandacht gegeven aan het zelf ontwerpen van 
creatief naaldwerk. Het streven moderne zakelijke gebouwen een leefbaarder klimaat te geven 
door het ophangen van wandkleden dient te worden gestimuleerd. 


