
STELLINGEN 

Behorende bij bet proefschrift ''Foetale Nierfunctie'' 

van L.C. van Otterlo. 

1. De echoscopische methode om de foetale urineproductie 

bij de mens te meten is betrouwbaar. 

2. De in vergelijking met de neonatus hogere urineproduc

tie van de menselijke foetus wordt veroorzaakt door een 

lagere tubulaire terugresorptie van water. 

3. De nierfunctie van de humane foetus wordt door het 

proces van de baring niet beinvloed. 

4. Polyhydramnion wordt niet veroorzaakt door een verhoogde 

foetale urineproductie. 

5. In de statistieken van de perinatale morbiditeit en 

mortaliteit in Nederland client onderscheid te worden 

gemaakt tussen de groep autochtone nederlanders en 

de buitenlandse bevolkingsgroepen. 

6. Steeds aandacht vragen voor een optimale begeleiding 

van ernstig zieken en stervenden kan niet altijd 

worden gelijkgesteld met klagen over een gebrek eraan. 

7. Na een partus immaturus of praematurus kan door middel 

van echoscopie in het puerperium al een onderzoek worden 

gedaan naar bet bestaan van een uterusanomalie. 

8. De onzekerheid over de identiteit van de huisarts 

moet worden weggenomen door een bewuste beperking van 

zijn taak, Deze taak dient vooral gebaseerd te zijn op 

een grondige kennis op somatisch terrein. Dit zal met 

name in de eerstelijns samenwerkingsverbanden kunnen 

worden gerealiseerd. 



9. Een verhoging van de concentratie van alpha-foetoproteine 

in het vruchtwater in het tweede trimester van de zwan

gerschap kan behalve op een defect van de neurale buis 

oak wijzen op een foetaal nefrotisch syndroom of een 

afsluiting van de foetale tractus digestivus. 

10. Het eisen van recht op een onbeperkte preventieve en 

therapeutische gezondheidszorg eist als tegenprestatie 

een gematigd !even. 

I I. Het is onjuist het mammacarcinoom als een locale aan

doening te behandelen. Naast chirurgische therapie be

hoort een behandeling met chemotherapeutica te worden 

overwogen. 

12. Amnioscopie als methode voor ''heeding'' van de zwanger

schap is onvoldoende betrouwbaar en behoort daarom 

niet meer te worden toegepast. 

13. Aan de resultaten van het biochemisch onderzoek van de 

placentafunctie kan slechts beperkte betekenis worden 

toegekend, die niet kan worden vergroot door in plaats 

van een test meerdere tests met geringe betrouwbaarheid 

toe te passen. 

14. Hysterectomie dient nimmer te worden uitgevoerd uit

sluitend op grand van sterilisatiewens van de vrouw. 

15. Het afschaffen van het eenhoofdig opleiderschap zal 

een ernstige aantasting betekenen van de thans nag 

tussen opleider en assistent-in-opleiding bestaande 

vader - kind verhouding. 


