STELLING EN

De pulsaties van de liquor cerebrospinalis bevatten informatie over de compliantie van de
craniospinale ruimte en over de cerebrale vaattonus.

ll
Op de vraag van Ben a bidet a!. (1980) "Does the pressure-volume relationship exist?"moet
worden geantwoord, dat deze relatie wel bestaat, maar dat zij niet betrouwbaar kan
worden gemeten.

l!l
De continue intracraniele drukmeting behoort deei uit te maken van het behande1ingsprotocol van patienten met een ernstig traumatisch hersenletsel.

IV
Van de tot op heden beschikbare method en om continu de intracraniele druk te met en is de
intraventricuiaire ct'e beste.

v
lndien de behandeliog van de lumbale discusprolaps door middel van chemonucleolysis
ingang vindt, dan behoort deze onder verantwoordelijkheid van de neurochfrurg te
worden uitgevoerd.

VI
Bij de radicale verwijdering van het acusticusneurinoorn kan de gehoorfunctie behouden
worden; deze mogelijkheid doet opnieuw een beroep op otoiogen en neurochirurgen om
samen te werken.

VI!
Ondanks het feit dat bij orgaandonoren de diagnose "hersendood" gesteld kan worden
door middel van hetero-anamnese en lichamelijk onderzoek zonder gebruikmaking van
technische hulpmiddelen, is het toch gewenst, dat deze diagnose word! bevestigd door
middel van een eenmalig iso-electrisch electroencefalogram.

Vl!l
In het kader van de organisatie van de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden
verdient het instituut van de zgn. "Village Medical Helpers" een hogere prioriteit.

IX
lndien de bezuinigingen in de gezondheidszorg gepaard gaan met een goede kosten-batenanalyse, kunnen zij de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren.

X
Waar de arts weloverwogen soms terughoudendheid betracht in diagnostiek en
'behandeling', daar wordt de geneeskunde geneeskunst.

XI
De gespecialiseerde verpleegkundigen van vandaag mogen nooit vergeten, dat zij zusters
en breeders van Florence Nightingale zijn.

XII
De zorg voor de terminale patient moet er op gericht zijn het hem mogelijk te maken thuis
te sterven.

XIll
Sinds de hominisatie is het menselijk handelen de motor van de evolutie.
Uit het werk van
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955).

XIV
Het doel van de wetenschap is uiteindelijk niet "weten om te kennen" maar "weten om te
kunnen".
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