
Stellingen 

1. De waarde van het patroon-electroretinogram in de kliniek kan worden verhoogd 
door de stimulus parameters af te stemmen op de differentiaal diaguose (dit 
proefschrift). 

2. V oor een verantwoorde interpretatie van de patroon visually evoked potentials bij 
pa tienten met ophthalmic Graves' disease dienen bij de aanvraag de 
schildklierhormoonstatus en de voorgeschiedenis met betrekking tot orbita 
bestraling bekend te zijn (dit proefschrift). 

3. Bij de diagnostiek van demyeliniserende aandoeningen speelt het patroon
electroretinogram een ondergeschikte rol ten opzichte van de patroon visually 
evoked potentials. Bij glaucomareuze aandoeningen knnnen beide vormen van 
electrodiagnostisch onderzoek elkaar aanvullen (dit proefschrift). 

4. Bij de korrektie van het involutioneel entropion moeten zowel de horizontale slapte 
van het ooglid als de desinsertie van het capsulopalpebrale ligament worden 
gekorrigeerd. Korrektie van slechts één van deze afwijkingen leidt tot een hoge 
recidief frequentie. 

5. Glaucoom screening door middel van oogdrukmeting door de huisarts of opticien 
leidt tot een schijnveiligheid, omdat parienten met normal pressure glaucoom op 
deze wijze niet worden gededecteerd. 

6. Ter voorkoming van recidieven na een acuut myocard infarct volstaat het verlagen 
van de trombocytenaggregatie met aspirine. 

7. Het profylactisch behandelen met lasertherapie van lattice degeneratie van het 
netvlies in het contralaterale oog van parienten met een ablatio retinae moet niet op 
basis van klinische ervaring, maar op basis van een degelijk prospectief onderzoek 
gebeuren. 



8. De doorsnee doctorandus heeft veel aan het promoveren van anderen (de 

Volkskrant 18 november 1992). 

9. Vormen van recycling zijn overheidssubsidies, waarvan belasting moet worden 

afgedragen, en zijn ook belastingteruggaven, die weer voor de inkomstenbelasting 

moeten worden opgegeven. 

10. Naar analogie van de veiligheidsgordel zouden bij vele doe-het-zelf apparaten 

verplicht veiligheidsbrillen geleverd moeten worden. 

11. De verdergaande invoering van de computer in de samenleving zal gepaard gaan 

met een evenredige toename van de prevalentie van het Prokrustes fenomeen. 

12. Een zwartkijker heeft een helder oog voor financiën maar in sociaal opzicht een 

troebel oog. 

13. Het leven is een kwestie van vallen en opstaan, doch de ratio hiervan behoeft niet 

I op I te zijn. 

14. Kinderveilige-sluitingen zijn geen volwassen-veilige sluitingen. 

15. Bij snelle atletieknummers zoals de 100 meter sprint verdient een optisch 

startsignaal de voorkeur boven een akoestisch startsignaal. 

16. De aanschaf van een fotocamera uit de nieuwste generatie autofocus camera's, 
waarbij het toestel bij het scherpstellen ook de beweging van het oog volgt, kan 

zonder oogheelkundige keuring vooraf leiden tot een miskoop. 

17. Flitsen maken de oogarts schichtig. 
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