STELLINGEN

I
Bij mcdia-troebelingen dient het onderzoek naar het functioneren van de visuele
baan in de eerste plaats de registratie van een ERG en VER te omvatten.
II
Voor de diagnostiek van aandoeningen van de macula lutea mag slechts beperkte waarde worden toegekend aan de registratie van het Fovea-ERG.

III
Het is wel zeker, dat de b-potentiaal van het ERG niet rechtstreeks het gevolg
is van activiteit van de bipolaircellen van het netvlies.
(Dowling. J. E .. Invest. ophthalm. 9 : 655 (1970.))
IV
Onder gelijke omstandigheden geregistreerd, zijn de electroretinogrammen van
albino's en gepigmenteerden niet identiek.
V

De term electro-perimetrie is onjuist. indien men voor het testen van de gevoeligheid van het gezichts-orgaan gebruik maakt van locale clectrische responsies van het netvlies.

VI
Bij de hereditaire opticus atrofie van Leber heeft men mogelijk te maken met
meer dan één neurologische aandoening van hereditaire-degeneratieve aard, met
als gemeenschappelijk kenmerk een dubbelzijdige atrofie van de nervus opticus.
VII
Wanneer klinisch de diagnose ·afsluiting van de Vena Centralis Retinae· wordt
gesteld, moet men bedacht zijn op een abnormale koolhydraat-tolerantie.

VIII
In gevallen van glaucoma simplex dient men te denken aan de mogelijkheid van
een gestoorde glucose belastings curve.

IX
Bij het speurwerk naar de gevolgen van bijwerkingen van geneesmiddelen mag
men nimmer voorbijgaan aan de waardeschatting door middel van het zorgvuldig opnemen van een geneesmiddelen-anamnese, gevolgd door een zo uitgebreid mogelijk klinisch onderzoek van de individuele patient.

x
De voorgestelde heffing op industriële vestigingen in het Westen van het land
dient, voorzover het Rijnmond betreft, te worden bestemd voor verbetering van
de recreatieve voouierringen in dit gebied.

XI
De wijze, waarop opschriften op de ruggen van boeken worden aangebracht,
dient internationaal te worden gestandaardiseerd.
XII
Het aantal vervuilers. én het aantal overheids-instanties. dat zich met milîeuvervuiling bezig houdt én het aantal actie groepen tegen milieu-verontreiniging
dienen verminderd te worden.
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