
STt.l..l..JNûéN be~o .... ..de bij ~et pi"'efsc~~ift: 
"Ftd\Cfio,.al ... od ... les i., fhe. ~occ ... l ... s of fhe .. abbit Ce.l'ebell. .. m • 

1: De ve .. deli.,g i" coonpa..tï ... e"te" va .. de witte stof va., de flocc...l ... s .... 

t\od ... l ... s me~ beh ... lp vat\ acefylc~oli.,..s~e. .. ase histoc~emie is b ..... ikbaaP' 

als it\t..i .. siek P'efeP'et\tie.kade.,. voor' de ve,.gelijki"g vat\ topog,.afisch.e 

gegevet\s ... it anatomische en fYsiologische expe,.i ... enten. 

2: P ... ,.ki.,je cel a)Cofteft eft klimvezels, die op P ... ,.ki.,je celle., ei.,dige.,, 

make" geb .... ik van hetzelfde witte stof co,.,pal'timent. 

.3: Ce. .. ebellai .. e ... od .. les st...l"'en oogbe.wegi"ge" ,.o.,d .. otatie-asse.,, 

die over'eet\komen met de asseft va., het ho,.izofttale. e" het voo,.ste 

vel'ticale "alfci..kelvo,.,.,ige kaftaaL 

4: N ... cle~olivai,... ve..bi.,di.,ge." van de ""cle ... s late .. alis en inte,.posit...s 

ve,.lopen gescheiden van ande,... effeP'ente ve..bindinge" van deze 

keP'ne., via het b .. achi""' conj ... ,.ctiv"""· 

Dit p~oefsch,.ift. 

Dit P"oefsch .. ift . 

Dit P"oefsch,.;ft. 

D it P"oefsch,.ift. 

5: Ce.lgr'oep )o' wo..dt op ZL<Îve.r' ~opog,.afische gr'Dnden va" de cer'ebellair'e 

e., de vestib..,lai.-e ke,..,en onde,.scheiden {bed .,..,d..,.,s van de. ped ..... c...l .. s 

flocc...Ji) 

6: i-tet ce .... bell .. ,.. van het konijn beschikt over' een late,.ale A -zone 

::l'"I"S'"' in de hemisfeer' va" lob ... li VI en VIl, ,..et een P"oje.c tie op de 

..... cl ..... s fastigii. 

7: i-tet spa,...n van de ne...v ... s acceso .. i ... s en de ce..vicale plex ... s bij 

halsklie,.dissecties in co ... bi,.atie "'et P"'"Vet\tieve ... aat..egelen te" 

Dit p,.oefschr1ft. 

Dit p..oefsch .. ift. 

aanzie" va" neL<P'algie leve..t een betel'e postope,.atieve schoudeofa.nctie 

op en leidt de..h.alve tot bete,. "'aatschappelijk p.. .. ctio"e"e" van de pafiet\t. 

8 : De it\~ibitie vaft de o)Cidatie va" low- de.,sify lipop,.oteift doo,. 0\0ft

alcoholische besta .. ddele.n (o.a. p~eftoleft) ;,. "ode wij" vo,.mt ,..ede de 

basis voo,. de • f>'a.,se pa>'adox • ( i.e. h.et samengaan van een lage 

incide.,tie voo,. COr'onai,... ha,.tziekten ,.,et""" vet..ijk dieet). 

Deze bevi.,ding Sl4gge,.ee..t opna ... e va" ,.ode wij" in de voedingswijze,.. 
F,.a.,kel et al., Lanc et .341:454-457 ( 199.3) 

9: i-tet gespaa .. d blijven van de ..... dei4S van On ... f als enige so ... atische 10\otone.u .. ong .. oep 

bij amrot..ofische late.P'aal scleP'OSe 2014 kuftt\en diet\eft als ... a..keP' bij fuftdameftteel 

onde,.zoek naa,. de oo,.zaak va" deze ziekte. 

10; DooP' het teko..t aan opleidingsplaatset\ zulle" "'edische ;1\JO-plaatset\ in 

toenelt\ende "'ate geb,....ikt wo,.det\ als k""'iwage" voor' een kliftisch.e Ît\ plaats 

vat\ een wete.,schappelijke ca,.,.;;,. ... 

11: J,. ee" zieke"~"is diet\en t\aast de liften voo" beddenve..voeP' ook liften VOO>' 

... itsl ... ite"d pe..sot\et\VeP'VoeP' aat\wezig te zij"' waarva" d e sle ... tels allee" uitgedeeld Wol"den 
QQt\ lede " va" het l'eat\i.,.atie tea .... 

12; i-tet Ït\Voel"eft vaft de ca,.poolst..oke" ve,.g,.oot de af2e+...a..ktvoo,. opblaaspoppen. 

13: Oog-~a.,dco~ .. dit\atie Wo>'dt bevo,.d..,.d dooP' het spelen va" co"'p"'tet'Spellefjes . 

14: Lie fde g a at eet'S~ doo,. het KNO- gebied. 


