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Stellingen
1.

De long van een kind, à terme geboren met een congenitale hernia diaphragmatica, is onrijp in bouw en biochemische funktie en gedraagt zich als de long van een
premature pasgeborene.

2.

"Delayed surgery" bij de behandeling van de pasgeborene met een congenitale hernia diaphragmatica heeft niet
geleid tot een verbetering van de prognose, maar wèl tot
een toename van inzicht in de pathofysiologische eigenschappen van de hypoplastische long.

3.

Extra zuurstof is een noodzakelijk kwaad voor de hypoplastische long van de pasgeborene met een congenitale
hernia diaphragmatica.

4.

Alleen een toename van inzicht in de cellulaire processen die leiden tot het optreden van pulmonale hypertensie biedt mogelijkheden tot een verbetering van de behandeling.

5.

De omschrijving congenitale hernia diaphragmatica doet
onvoldoende recht aan de rol, die de long primair heeft
bij het ontstaan van deze aangeboren afwijking.

6.

Alleen vanuit een intensieve samenwerking en
wederzijds begrip tussen kinderarts, kinderchirurg en
klinisch geneticus kan het inzicht in het ontstaan van
aangeboren afwijkingen en hun behandeling worden vergroot.

7.

Paediatrische Intensive Care draagt bij tot het scheppen
van morbiditeit. De vraag "Mag alles, wat kan?"' dient
vaker gesteld te worden.

8. Het vaststellen van aangeboren afwijkingen bij de foetus
door middel van antenatale diagnostiek doet blijde verwachting van aanstaande ouders omslaan in gevoelens van
rouw.
HA Guldemeester et al., Ned Tijdschr Geneesled 1991;135:707-10

9. De neonatoloog wordt door de ontwikkeling van het specialisme perinatologie als het ware de baarmoeder ingetrokken; dit vervreemdt de neonatoloog van de kindergeneeskunde.
10. Te vaak is medisch handelen een ingewikkelde manier van
niets-doen.
11. "Het geluk is geen eenvoudige zaak: het is heel moeilijk in
onszelf, en onmogelijk elders te vinden".
Nicolas Chamfort (1741-1794)

12. Patiëntvriendelijk handelen is fn; patiëntgericht denken is
tijdloos.
13. De vormgever Th. A. C. Colenbrander (1841-1930) kan
worden beschouwd als een pop-artiest àvant la lettre.
14. Uit milieu-technische overwegingen verdient het aanbeveling dissertaties te verspreiden op diskette in plaats van
op papier.
15. Een stelling kan ook een vráágstelling zijn: Hoe groot is
de invloed van populaire "medische" programma's op de
patiënt-arts relatie?

