STELLINGEN

( 1) Bij behandeling van pa.sgeboren kinderen met adernhalings-

problemen is de funktie van een transcutane zuurstofelektrode niet meer dan een trendbewaker van de arteri-

ele zuurstofspanning.
(2) Tijdens zuurstoftherapie aan pasgeborenen dient de arteriele zuurstofspanning bepaald te worden in bleed-

monsters, verkregen door middel van intra-arterieel
gelegen katheters.
(3) Door gebruik te rnaken van dikke filmtechniek wordt men
in staat gesteld grot1=. zaken klein te krijgen.

(4) Rachitis, die enkele weken na de geboorte kan ontstaan
bij kinderen met zeer laag geboortegewicht, de zoge-

naarnde
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0Steopenia of prematurity", is niet het gevolg

van een vertraagde rijping van het enzyrn 25-vitamine-Dl-alpha-hydroxylase in de nier.
(5) Bij de opleiding tot arts behoort ruim aandacht geschonken te worden aan de fysica.
(6) Een stage op een neonatale intensive care afdeling
hoort een verplicht onderdeel te zijn van de opleiding
tot obstetricus.
(7) Wie niet kan resusci·teren mag geen partus doen.
(8) Het ontbreken van een speciaal tarief voor neonataal
transport rnaakt de transporterende neonatoloog tot het
kind van de rekening.

( 9) Ligatie van de ductus Botalli bij pasgeborenen met
ademhalingsproblernen, die het gevolg zijn van persisteren van de ductus, werkt kostenbesparend.
(10) Bij het zoeken naar de oorzaak van retrolentale fibroplasie voelt men zich een blinde.
(11) Ten onrechte wordt Kate Campbell genoernd de eerste te
zijn geweest die een relatie wist te leggen tussen
zuurstoftherapie en het ontstaan van retrolentale fibroplasie bij prematuur geboren kinderen.

Kinsey and Zacharias

(1949). JAMA 139: 572-578.

(12) Het opnernen van Vasolastine R in het ziekenfondspakket
getuigt van een minachting voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
(13) Het feit dat alle neonatologen van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam een bril dragen suggereert
ten onrechte dat neonatologie tegenwoordig alleen maar
bestaat uit de zorg voor pasgeborenen met extreem
laag geboortegewicht.
(14) Het is tegenwoordig makkelijker een prijs te winnen in
de staatsloterij dan ingeloot te worden in de studierichting die men verkiest.
(15) Bezuiniging op de grote symfonie-orkesten betekent dat
de kanonslagen, zeals die horen te klinken in de ouverture
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Solennelle" straks alleen nog maar op een slag-

veld gehoord kunnen worden.
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