
STELLINGEN 

1. De premotorische cortex is niet alleen van belang bij de visuele sturing 
van betrekkelijk onafhankelijke bewegingen van de contralaterale hand 
en vingers, maar ook bij visueel geleide complexe bewegingsstrategieën 
van de contralaterale arm en hand. 

2. De thalamische afferenten naar het handgebied van de motorische cortex 
zijn niet essentieel voor de visuele sturing van onafhankelijke hand- en 
vingerbewegingen. 

3. De rol van de colliculus superior bij de visuele sturing van betrekkelijk 
onafhankelijke hand- en vingerbewegingen is een ondergeschikte. 

4. Het concept van twee visuele systemen met essentiële verschillen m 
functie is onjuist. 

5. De grijpreflex vindt waarschijnlijk zijn uitdrukking via de rubrospinale 
verbindingen. 

6. Het begrip "de dominante hemisfeer" wordt nog te vaak gehanteerd, en 
leidt tot verwarring. 

7. Bij de instrumentele expressie van muziek speelt de premotorische cortex 
van de hersenhelft, die niet dominant is voor taal, mogelijk een 
belangrijke rol. 

8. Het gegeven dat de hersenhelften in sommige functies verschillen en het 
daardoor ontstane idee van twee verschillende bewustzijnsinhouden 
binnen één menselijk individu, werpt geen nieuw licht op het begrip 
bewustzijn. 

9. Bij de classificatie van multiple sclerose dienen tenminste ook de gegevens 
van de door sensorische prikkels opgewekte corticale responsies be
trokken te worden. 

10. Benzodiazepines dienen aan patiënten met het syndroom van Parkinson 
met grote terughoudendheid te worden voorgeschreven. 



11. De opvatting dat het lage glucosegehalte in de liquor cerebrospinalis bij 
een bacteriële meningitis berust op glucoseverbruik door de betreffende 
bacterie is nog te algemeen verspreid. 

12. Dat er bij patiënten met het syndroom van Parkinson vaak een sympto
mencomplex wordt waargenomen dat omschreven zou kunnen worden 
met de term axiale apraxie geeft steun aan de opvatting dat ook bij de 
mens de organisatie van axiale bewegingen verschilt van die van 
extremi te i ts bewegingen. 

13. Het toedienen van beta-adrenerge receptor blokkerende stoffen na een 
subarachnoïdale bloeding dient telkens serieus te worden overwogen. 

14. Bij patiënten met een ischaemie in het stroomgebied van de A. carotis 
interna zijn operabele afwijkingen met voldoende zekerheid uitgesloten 
indien de beelden verkregen door intraveneuze digitale subtractie 
angiografie normaal zijn, zodat in zulke gevallen een intra-arterieel 
angiografisch onderzoek achterwege kan blijven. 

15. Bij elke patiënt met een hyperprolactinaemie dient de schildklierfunctie 
onderzocht te worden. 

16. Zogenaamde protocollaire geneeskunde leidt niet automatisch tot een 
verhoging van de kwaliteit noch tot een verlaging van de kosten van de 
gezondheidszorg. 

17. De gewoonte om tijdens het zogenaamde discodansen het hoofd bruusk 
op en neer te bewegen is niet alleen merkwaardig maar ook gevaarlijk. 
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