
Stellingen 

1. Er bestaan verschillende, door meer dan een gen veroorzaakte erfelijke dystro
fieën van de fovea. Om deze reden dient de term "heredo-degeneratie van de 
macula" verworpen te worden. 

z. Indeling van de erfelijke dystrofieën van de achterpool van het oog op basis van 
de leeftijd waarop de dystrofie zich manifesteert, is onjuist. 

J· Bij het onderzoek van de erfelijke dystrofieën van de achterpool van het oog is de 
electro-oculografie als onderzoekingsmetbode van even groot belang als de 
electro-retinografie. 

4· De stelling van Elwyn, dat er geen erfelijke dystrofieën zijn, die zich primair in 
het retinale pigment epitheel ontwikkelen is onjuist. (Elwyn, Arch. Ophthal, 
'95 5' 5 J, 6t9)· 

5. Fovea-lesies ten gevolge van kijken in de zon komen in het algemeen en bij de 
bevolking van een psychiatrische inrichting in het bijzonder meer voor dan 
gewoonlijk wordt aangenomen. 

6. Wanneer bij een neuritis retrobulbaris geen remissies optreden moet deze 
diagnose ten sterkste betwijfeld worden. 

7· Wanneer men bij een kind een ectopia lentis vindt moet men denken aan demo
gelijkheid van homocystinurie. 

8. Aangezien fruit veel koolhydraten bevat dient het gebruik hiervan door dia
betici sterk gelimiteerd te zijn. 



9· Indien een oogheelkundige ingreep onder algemene anaesthesie wordt uitge
voerd, is het injiceren van een locaal anaestheticum in de retrobulbaire ruimte 
overbodig. 

IO. :Nien operere een connataal rubeola-cataract niet voor het eerste levensjaar. 

I 1. Er is nog onvoldoende bekend over de hereditaire vitreo-retinale dystrofieën. 

I 2. Bij voorzichtige indicatiestelling en adequate operatietechniek is de intra
oculaire kunstlens als een grote aanwinst voor de oogheelkunde te beschouwen. 

q. Op dit moment lijkt de trabeculotomia ab externode aangewezen operatie te zijn 
bij patiënten met glaucoom ten gevolge van goniodysgenesis. 

I4. K1inische differentiatie van een klein maligne melanoom en een naevus van de 
chorioidea is bij eenmalig onderzoek niet mogelijk. 

I 5. 1fen realiseert zich onvoldoende, dat de optimale gezichtsscherpte bij jonge 
volwassenen aanzienlijk meer is dan overeenkomt met een gezichtshoek van I 

minuut ( I.o Snellen). 

I6. Eenzijdige opticus atrofie gecombineerd met contralateraal papiloedeem (Foster 
Kennedy) wordt in een aanzienlijk aantal der gevallen niet veroorzaakt door een 
tumor cerebri. 

'7· Uhtholf's symptoom kan een hulpmiddel zijn om tot de diagnose neuropathie 
van de nervus opticus bij sclerosis multiplex te komen. (Goldstein, Peezon and 
Cogan, Arch. Ophthal. I965, 74, I75). 

I 8. Photocoagulatie is op dit moment de behandeling, die de meest gunstige invloed 
lijkt te hebben op het beloop van de diabetische retinopathie. 

I 9· Er behoeft geen nadelige invloed uit te gaan van het formeren van een vrienden
elftal in een grote hockeyvereniging als Victoria of Leiden. 

20. De internationale marktwaarde van Cruyff is gedaald na zijn optreden in de 
benefietwedstrijd voor Coluna. 

z I. Veel ogen kunnen behouden blijven, indien veiligheidsglas voor auto's onmid
dellijk verplicht wordt gesteld en indien kinderen niet meer op de voorbank 
van auto's vervoerd worden. 


