
STELLINGEN 

I 
Het verband tussen hydrocephalus en hartziekten met verhoogde centrale 
veneuze druk is nog onvoldoende onderzocht. 

II 
Zowel de vroege als de late traumatische intratemporale perifere facialisparese 
dient conservatief behandeld te worden. 

J~W. Aldren Turner, Lancet 1: 756-757, 1944. 

Ill 
Het syndroom met hyponatriaemie en hypematriurie bij patienten met een sche
deltrauma of na intracraniele operaties wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt 
door een overmatige productie van antidiuretisch horrnoon. 

K.K. Gupta, Lancet 1: 866, 1971. 

IV 
Cerebra!e angiografie bij zuigelingen kan zonder trauma aan het arteriole vaatstel
sel geschleden door injectie van contrast in het linker hartgedeelte na transsepta
le catheterisatie via het foramen ova!e vanuit de vena femoralis. 

v 
Bij de asphyctische pasgeborene (AS 5 of minder) dient men na uitzuigen van 
mond en keelholte eerst natriumbicarbonaat en glucose intraveneus toe te die
nen, alvorens tot andere resuscitatie pogingen over te gaan. 

VI 
Bij bewusteloze patienten met een trauma capitis is het vereist alvorens uitvoerig 
licharnelijk onderzoek te doen, rontgenfoto's van de halswervelkolom te maken. 



VII 
Het is onjuist de diagnose subaracbnoidale bloeding te stellen op grond van san
guinolente liquor zonder onderzoek naar de xanthochromie hiervan. 

VIII 
Het aanta! neurochirurgische centra in Nederland moet niet verder worden uitge
breid, eerder worden beperkt. 

IX 
Enkele kritische beschouwingen *) over ''The predicament of mankind", een stu
die van de zgn. Club van Rome, impliceren ten onrechte dat beoefenaren van de 
wetenschap die een diagnose stellen van kwalen waaraan de wereld lijdt, zelf ook 
en tegelijkertijd de therapie moeten aangeven. 

*) nL van H.J.A. Hofland in NRC-Handclsblad van 11 okt. 1971 en van A. Krey
kamp in de Nieuwe Linie van 7 okt. 1971. 

X 
De kreet '"baas in eigen buik'' dient eerder het voork6men van ongewenste zwan
gerschap dan voortijdige beiHndiging hiervan in te houden. 

G. Blaauw Rotterdam, 15 december 1971 


