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STELLINGEN

I
Voor het beoordelen van de placentafunctie aan de hand van
bepalingen van thermostabiele alkalische fosfatase in het
bloed van de zwangere is het noodzakelijk,

dat de uitkom

sten ervan grafisch worden uitgezet tegen de zwangerschaps
duur.
II
Voor het beoordelen van de leverfunctie in de zwangerschap
is de bepaling van de alkalische fosfatase in het bloed
alleen dan van waarde,

wanneer door middel van een in

activering door verhitting het aandeel van het placentaire
enzym in de totale activiteit wordt vastgesteld.
III
Het uit voorzorg toedienen van isoxsuprine aan zwangeren,
wier vorige zwangerschap eindigde met een spontane abortus,
is niet zinvol en daarom verwerpelijk.
IV
Het toedienen van hoge doses corticosteroïden aan zwange
ren kan leiden tot een sterke verlaging van de uitschei
ding van oestrogene stoffen in de urine,

zonder dat dit

hoeft te wijzen op een vermindering van de placentafunctie.
V
Leukocytaire infiltratie van de navelstreng en de vrucht
vliezen is zelden het gevolg van infectie.
Meyer, w.w.,
Wochenschr.

Moinian,

M.,

Lind,

J.:

Deutsche Med.

95:181, 1970
VI

Afkoeling vormt voor de pasgeborene met neonatale moeilijk
heden een ernstige bedreiging,

die evenwel voor een belang

rijk deel kan worden afgewend door op de verloskundige
afdelingen de plaats waar behandeling van pasgeborenen ge
schiedt met een infrarood uitstralende bron te verwarmen.

VII
De stelling van Bergstein, dat in de zg. abortuscommissie
een kinderarts zitting moet hebben om het recht op leven
van de ongeborene te verdedigen staat buiten de realiteit.
Zo dit recht al in het geding zou zijn moet de van een
dergelijke commissie deel uitmakende gynaecoloog alleszin&
in staat geacht worden voor de belangen van de ongeborene
op de bres te staan.
N.A.M. Bergstein:

Proefschrift Nijmegen,

1969

VIII
De voornaamste ongewenste bijwerking van

1de pil'

is de

angst ervoor.
IX
Het is mogelijk,

(1756-1791)

dat de dood van Wolfgang Amadeus Mozart

niet direct werd veroorzaakt door zijn chro

nisch nierlijden,

doch dat al te energiek aderlaten hem

ten grave voerde.
x
In de historische ontwikkeling van het harmonisch horen
werd een bepaald accoord niet als consonant ervaren omdat
het opgebouwd is uit elementen uit de boventoonrij van
een basistoon,

maar omdat het de som is van tweeklanken,

die reeds als consonant bekend waren.

J.L. Torringa

Juli

1970

