STELLING EN

I
Fenothiazine derivaten kunnen bij 'langduri.g gebruik en/of hoge dose-

ring aanleiding geven tot bet ontstaan van een retinopathie.
II
Regelmatig oogheelkundig onderzoek van patienten, die gedurende

langere tijd of in hoge doses fenothiazine derivaten gebruiken, is noodzakelijk.

III
Het is aannemelijk dat er een correlatie bestaat tussen de veranderingen
van de lens bij fenothiazine intoxicatie en de ,,Sonnenblumen Star'' van
Vogt optredend bij de hepato-lenticulaire degeneratie. (Annotation,
Lancet. 331, 1965- 2; Kassman & Wetterberg, Acta psychiat. scand..
43: 163-168, 1967).
IV
Bij de uitvoering van een anti-glaucomateuse operatie volgens Scheie
verdient het gebruik van de gloeicauter de voorkeur boven diathermische coagulatie van de wondrand.

v
De opvatting van Caird, Pirie en Ramsell dat bij bet ziektebeeld van de
occlusie van de vena centralis retinae geen wezenlijke stoornis in de
suikerstofwisseling is opgetreden is onjuist. (F. I. Caird, A. Pirie &
T. G. Ramsell, Diabetes and the eye; Blackwell scientific publications,
Oxford and Edinburgh, pag. 13, 14, 1969).
VI
Bij onverklaarbare bloedingen moet steeds oogspiegelonderzoek verricht worden ten einde de aanwezigheid van symptomen van bet syndwom van Gronblad-Strandberg uit te kunnen sluiten.

VII
Het optreden van een keratopathie in het verloop van de behandeling
met amiodaro.ee (Cordarone) is geen reden de ingestelde therapie te
beeindigen. (J. Fran<;ois, Bull. Soc. beige Ophthai., 150, 656-669, 1968.
M. Watilllon, G. Lavergne & J. Fr. Weekers, Bull. Soc. beige Ophthai ..
150, 715-726, 1968).

VIII
Aan de rtieuwe ontwikkeling in de maatschappe!ijke gezondheidszorg
zal vooral de sociale geneeskunde een richting bepalende hijdrage dienen te geven.

IX
Een duidelijke omschrijving van de bevoegdheden van de assistent-arts
volgens de nieuwe regeling van de opleiding tot arts is gewenst.
X

Ter verkrijging van een beter in7icht in de erfelijke centrale netvlies
dystrophien is naast een centrale registratie een langdurige follow-up
van de aandoening evenzeer noodza.lcelijk.

XI
Er dient een finanoie-Ie regeling getroffen te worden voor de betaling
van het vervoer naar huis van op straat overleden ziekenfondspatienten.

