
STELLING EN 

I. Tc••m-DTPA nierscanningonderzoek is een geschikte methode om bij 
Genge) kinderen de procentuele gescheiden nierfunctie te meten en 
niergrootte te bepalen. 

2. In vee! gevallen kan bij controle na een urologische ingreep beter gebruik 
gemaakt worden van een DTP A scan dan van een IVP; de onderzoeker 
krijgt dan goede informatie en de patient aanzienlijk minder stralen
belasting. 

3. De kracht van de nucleaire geneeskunde schuilt in functie-onderzoeken; 
de zwakheid zowel als de sterkte ervan in de beeldvorming. 

(Ephraim, 1978) 

4. De endogene creatinine clearance is in theorie een goede, doch in de 
praktijk, vooral op de kinderleeftijd, een zeer onbetrouwbare nier
functie-onderzoek methode. 

5. Nefrotisch syndroom op de kinderleeftijd kan in vee! gevallen polikli
nisch behandeld worden. 

6. Haemodialyse- en niertransplantatiebehandeling bij jonge kinderen 
hoort zo mogelijk thuis in een kindernefrologisch centrum; helaas ont
breekt in de noordelijke provincies een dergelijk centrum (nog). 

7. Er zijn zeer vele classificaties van cystenieren; een goede is die, waarbij 
naast klinische en morfologische ook rekening gehouden wordt met 
genetische aspecten. 

8. "De" oorzaak voor SIDS(=sudden infant death syndrome), ook wei 
acute wiegedood genoemd, is nog altijd onbekend; mogelijk is het zo, 
dat acute wiegedood het resultaat is van het samengaan van vee! kleine 
oorzaken. 

(Huber, 1979) 



9. Ieder beginnend assistent kindergeneeskunde dient de voor (a.s.) kinder
arisen georganiseerde cursus gesprekstechniek te volgen; de (a.s.) kinder
arts leert dan vooral goed te luisteren. 

I 0. In het postgraduate onderwijs in de kindergeneeskunde dient in toe
nemende mate aandacht te worden besteed aan "feed back" over en 
weer - dit geld! zowel voor de georganiseerde cursussen als voor het 
meer individuele contact. ook wei consultatie genoemd. 

I I. lndien bij radicaie operatie wegens mammacarcinoom okselkiier
metastasering aanwezig blijkt te zijn, verdient bij positieve uitslag van de 
oestrogeenreceptortest van het tumorweefsel (z.g. adjuvant) hormonale 
therapie de voorkeur hoven chemotherapie. 

I2. Screeningsonderzoeken in het kader van preventieve gezondheidszorg 
zullen aanmerkelijk effectiever zijn, indien deze stoelen op curatieve 
ervaring. 

I3. Het eventueel (mogen) oprichten van een I.C.U.P. (=intensive care 
unit voor pasgeborenen) in een niet-universitair centrum heeft meer 
voeten in de aarde dan het aileen maar bezien, of er voldoende ruimte, 
materiele voorzieningen, personeel en "know how" bestaan. 

14. Het uitoefenen van een subspecialisme is 66k mogelijk in een niet
universitaire (kinderartsen)praktijk, mits men werkzaam is in een 
groep met goede onderlinge samenwerking en men de beschikking heeft 
over voldoende faciliteiten. 

15. Het zou een goede zaak zijn, wanneer de medische staven van de Zwolse 
ziekenhuizen zouden worden uitgebreid met meer vrouwelijke specia
listen. 

Rotterdam, 6 juni 1980 Joke van Col!enburg. 


