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STELLINGEN 

De wand van het ileum van de hond is, door middel van electrische stimuli via een 
intramuraal ge"i"mplanteerde koolvezelelectrode, tot een segmentale contractie 
te brengen. 

11 

De koolvezelelectrode is geschikt voor registratie van bio-electrische signalen, 
en gebruikt als cathode, geschikt voor electrische stimulatiedoeleinden. 

lil 

In ieder ziekenhuis, waar intestinale stoma's worden aangelegd, dient een goed 
geoutilleerde stomapolikliniek te functioneren. 

IV 

De behandeling van darminvaginaties bij kinderen dient in eerste instantie een 
conseNatieve te zijn. 

V 

De kans op een ruptuur van een aneurysma aortae abdominalis wordt niet alleen 
bepaald door de relatieve diameter van het aneurysma, doch tevens door de intra
luminale druk en de vorm van het aneurysma. 

VI 

Osteosynthese van fracturen van het bovenste spronggewricht dient bij voorkeur 
te geschieden met mini-osteosynthesemateriaal. 

VIl 

De verlaging van het aanzien van de arts is een niet onbelangrijke oorzaak van de 
stijging van de kosten in de gezondheidszorg. 

VIII 

Breed algemeen vormend onderwijs dient gehandhaafd te blijven, ten einde vol
doende tegenspel te kunnen bieden aan de door technische ontwikkelingen ge
induceerde maatschappelijke veranderingen. 

IX 

Voorstellen tot ingrijpende veranderingen in de spelling van de Nederlandse taal 
zullen in de praktijk een breuk met ons literaire erfgoed betekenen. 



x 
Overmatige regulatie door de mens leidt, zowel in de natuur als in de maatschap
pij, tot monocultuur. 

XI 

De toenemende tendens om in radioprogramma's slechts gedeelten van klassieke 
muziekwerken ten gehore te brengen. houdt een miskenning in van de muzikale 
compositie als een geheeL 

XII 

De vergelijking van de menselijke beschaving met een dun laagje vernis berust 
op een misvatting: vernis is aanzienlijk duurzarner. 

Stelfingen behorend bij het proefschrift: 

"Eiectrostimulatie van het terminale ileum met behulp van een koolvezelelectrode". 

A.J.M. Starrenburg Rotterdam, 3 juli 1985 


