
STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT VAN M.P. BOlDIN 

1. Anesthesie en Dringende Medische Hulpverlening zijn van elkaar 

afhankelijk voor wat betreft de kwaliteit van zorg. 

2. Niet de tong maar de epiglottis sluit meestal de luchtweg 

af bij de bewusteloze patient. 

3. Siliconen resuscitatie ballonnen zijn te verkiezen boven rubberen 

omdat het materiaal duurzaam is en omdat fysische veranderingen bet 

gedrag van het materiaal minder beinvloeden. 

4. Bij alle instrumenten die zuurstof nodig hebben dient bet verbruik 

van dat gas, in het veld, tot een minimum te worden beperkte. 

5. Monitoring van ventilatiedrukken en volumina dient ook te gebeuren 

tijdens het transport van beademde patienten. 

6. De training van mensen en het testen van materiaal, welke bij rampen 

ingezet moeten worden, kan bet beste gebeuren in de operatiekamer 

tijdens electieve ingrepen in vredestijd. 

7. De eisen die gesteld worden aan het materiaal voor DMHV zijn 

voorlopig dezelfde als die welke gesteld dienen te worden aan 

materialen te gebruiken in derde wereld landen 

8. Door toevoegen van heparine oplossing aan bloedmonsters ontstaan 

verdunnings effecten en treedt verontreiniging op met elecytrolyten 

en zuur. 

9. Ascorbinezuur en niet Adreno-Cortico-Troop-Hormoon kan de serum 

cortisol concentratie verhogen van die patienten van wie de cortisol 

synthese geblokkeerd is met etomidate. 

10. Cytochroom P 450 lijkt meer betrokken bij het ascorbinezuur 

metabolisme dan bij de cortisol synthese. 



11. 'Stress free' anesthesie kan erop duiden dat de serum concentratie 

van Adreno-Cortico-Troop-Hormoon tijdens een anesthesie niet 

significant uitstijgt boven de normale dagspiegel, de cortisol/ACTH 

ratio blijft gelijk. 

12. Als de cortisol/ACTH ratio daalt wil dat uitsluitend zeggen dat er 

een blokkade van de steroid synthese is opgetreden. 

13. Ketanserine maakt bet mogelijk om Cimino-shunts voor stalling te 

behoeden bij oncologische patienten die een chirurgische ingreep 

moeten ondergaan. 

14. Het boek van Jona Oberski 'Kinderjaren' zou voor middelbare 

scholieren op de boekenlijst voor nederlands tot aanbeveling 

moeten strekken voor het behalen van een goed cijfer voor dat vak. 

(Uitgever : BZZToH, Den Haag 1984). 

15. De Frisonen hebben tot 1345 (Slag bij Warnestum) langs de kust 

in Vlaanderen gewoond en behoorden derhalve tot de stammen der 

Belgae in bet oude Germania inferior (ergo : Friezen zijn van 

origine Belgen). 

16. In de negende eeuw na Christus is Brugge (Belgie) direct vanuit 

zee toegankelijk (thans +6 m hoven NAP), dat is niet te rijmen met 

de feiten die in de gangbare geschiedenisboeken van Nederland over 

deze eeuw vermeld worden. 

17. Een roes is een ongecontroleerde narcose. 


