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1. De mens is niet in staat een patroon dat zich met 

zekere snelheid beweegt te volgen met oogbewegingen 

van gelijke snelheid. 

Lit.: Dit proefschrift 

2. De optokinetische nystagmus van de mens is bij verge

lijking van nasaal en temporaal gerichte bewegingen 

niet symmetrisch. 

Lit.: Dit proefschrift 

3. De meest centraal gelegen delen van de retina van de 

mens zijn het belangrijkst voor het tot stand komen 

van de optokinetische nystagmus. 

Lit.: Dit proefschrift 

4. Bewegingen van perifeer naar centraal in een half 

gezichtsveld van de mens stimuleren het optokinetische 

systeem meer dan bewegingen in tegengestelde richting. 

Lit.: Dit proefschrift 

5. Een electracardiogram dat de kenmerken vertoont van 

zowel het syndroom van Wolff-Parkinson-White (type b) 

als van hypertrofie van de linker ventrikel kan slechts 

tot eerstgenoemde diagnose leiden. 

6. De gangbare verklaringen van de aetiologie van het 

ulcus duodeni op grond van (patho-)fysiologische ver

anderingen in de regeling van produktie en neutrali

satie van HCl zijn onbevredigend. 

Lit.: K.G. Wormsley (1983), Gut 24, 775-780 



7. Accommodatie is ook binnen de lens waarschijnlijk meer 

dan alleen een passief proces. 

Lit.: M.A. Kibbelaar et al. (1980), Nature 285, 506-508 

8. Bij de bestudering van retinale electrafysiologische 

verschijnselen na laesie van de nervus opticus wordt 

onvoldoende rekening gehouden met begeleidende circu

latoire veranderingen. 

Lit.: H.W. Dawson et al. (1982), Invest. Ophthalmol. 

Vis. Sci. 22, 796-803 

9. Het gebruik van occipitale responsies op lichtflitsen 

(flits VEP's) om uitspraken te doen over het gezichts

vermogen gaat voorbij aan corticale pathologie. 

Lit.: C.W. Hess {1982), J. Neurol. 227, 193-200 

10. Het blijft van belang aandacht te schenken aan het op 

elkaar afstemmen van basisvakken en klinische vakken 

in de medische opleiding. 

11. Bij instemming met het gezegde dat huwelijk en gezin 

een hoeksteen vormen voor de samenleving dient men te 

bedenken dat een hoeksteen zowel een steunpunt als een 

begrenzing van ruimte vormt. 

12a. Theorieën rond het relativisme vinden te weinig 

praktische toepassing. 

12b. De voorafgaande stellingen zijn niet per se geschreven 

vanuit de enig juiste invalshoek. 




