
STELLINGEN 

Transplontatie van hartkleppen m.b.v. biologisch moteriaal biedt de meeste 

voordelen boven transplontotie van prothesen, indien men de eigenschappen 

welke specifiek zijn voor biologisch materiaol zo veel mogelijk benut. 

Di t proefschrift 

II 
Celkweek is ongeschikr ols techniek voor bepaling van de vitaliteit van weef-

sels. 

B. Mermet, W.W. Angell en V. Dar, Ann. Chir. Thor. Cardiovasc., 

10, 463, 1971 

Ill 
Getransplanteerde kleppen welke no kortere of langere tijd niet meer func-

tioneren dienen behalve morfologisch oak te worden onderzocht op de aan

wezigheid van vitale cellen en op de eigenschappen van de intercellulaire 

tussenstof. 

IV 
De suggestie dot de Hancock kleppen een geheel nieuwe ontwikkeling bete-

kent is onjuist, aangezien de flexibele steunring het enige essentil::!le verschil 

vormt met de xenografts welke volgens Carpentier gepreserveerd zijn. 

A. Carpentier et al., J. Thor. Card. Surg. 58, 467, 1969 

v 
De conclusie van Feldman et al., dot patienten die een darmresectie onder

goon hebben, zo veel mogelijk oraal gevoed moeten worden en niet intra

veneus, berust op een onjuiste interpretatie van hun gegevens. 

E.J. Feldman, J. MacNaughton en R.H. Dowling, Gut, 14, 831, 1973 

VI 

De samenwerking tussen preklinici en klinici bii de interdisciplinaire benade

ring van medisch-biologische vraagstellingen is ondanks de veelbelovende 

perspectieven in ons land nag steeds in sterke mate voor verbetering vatbaor. 



VII 

Het exclusief koppelen van het aantal formatie ploatsen voor een afdeling van 

een medisch faculteit aan de onderwijslast, welke door deze afdeling wordt 

gedragen, goat t6l koste van medisch-biologisch onderzoek en potientenzorg. 

VIII 

Het grate oantal patienten met aangeboren misvormingen rechtvaordigt ruime

re aandacht voor experimenteel embryologisch onderzoek en ontwikkeling van 

analyse methoden voor mutagene en teratogene stoffen. 

IX 

Selectie van studenten voor de studierichting geneeskunde is alleen dan zin

vol wanneer getoetst kan worden op geschiktheid voor de latere beroepsuit

oefening. 

X 

De recente uitspraak von de voorzitter van de Centrale van hogere func-

tionarissen bii overheid en onderwiis betreffende de verlaging van de aan

vangssalarissen voor academici suggereeert dot het salaris de enige drijfveer 

zou zijn voor het volgen van een academische studie. 

Algemeen Dagblad, 15 mei 1976 

XI 

Bij de hoofdingang van de Hoogbouw van de Medische Faculteit Rotterdam 

zou er de mogelijkheid moeten bestaan tot het Iaten vervaardigen van 

inspannings- E.C.G.'s. 

A. W.M. van der Kamp Rotterdam, 23 juni 1976 


