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Stellingen 

Receptie na afloop 

van de plechtigheid 

in de foyer. 

1. Unilaterale labyrintectomie bij het konijn resulteert in permanente 
insufficiëntie van de beeldstabilisatie op de retina. FUZL~tionele 
'kompensatie' vindt niet plaats. 

2. De door Greiner et al voorgestelde periode van de torsieschommel (20 sec) 
lijkt niet gunstig gekozen gezien de input-output relaties van de 
booggang-oculaire reflex. 

G.F. Greiner (1969): Vestibulométrie clinique 
Dein, Paris. 

3. Bij het vestibulaironderzoek moet gebruik gemaakt worden van fYsiologische 
prikkeling van het vestibulair apparaat. 

K. Jatho (1960): Arch. Ohren usw. Heilk. u. z. 
Hals usw. Heilk. 177, 1-20. 

4. Inhalatieprovokatieproeven met allergeenextrakten vormen geen deugdelijk 
model voor bestudering van een atopie voor een inb.alatie-allergeen. 

5. De bij hooikoortspatiënten in het neussekreet aangetoonde IgA-antistoffen 
worden door Turk et al ten onrechte als blokkerende antistoffen aangeduid 

A. Turk et al (1970): Immunology 19, 85-95. 

6. De bloeddruk en de gemiddelde flow in een gerekonstrueerd deel van de 
femoro-popliteale arteriële bloedbaan en de hieruit berekende distale 
arteriële outflow weerstand korreleren slecht met het al of niet doorgan
kelijk blijven van deze vaatplastiek. 

F.D. Mundth et al (1969): Surgery 65, 197-206. 

7. De operatie van eerste keuze bij de chronische recidiverende parotitis ~s 
ligatie en extirpatie van het distale deel van de ductus parotideus. 

8. De veronderstelling van H. Davis dat de intensiteit van een akoestische 
stimulus door het auditieve systeem wordt gekodeerd door het aantal 
'units' dat respondeert is onjuist. 

H. Davis en S.R. Silverman (1970): Hearing and 
Deafness, F..fdst. 4, Holt, Rhinehart and 
Hinston, New York. 

9. Mogelijk is het zinvol om bij klinisch gehooronderzoek het frekwentie
analyse vermogen te onderzoeken omdat dit kan steunen op de funktionele 
kennis van de frekwentie-analyse zoals deze door het gehoororgaan wordt 
uitgevoerd. 

10. De cryochirurgie biedt palliatief en curatief voldoende mogelijkheden om 
multidisciplinair in een groter medisch centrum succesvol te worden toe
gepast. 


