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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Venous oxygen saturatior and oxygen transport in the newborn period;

An experimental and clinicl study

van

Mark A.H.B.M. van der loeven

Maastricht, 23 juni 1999 .
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1. Een läge SvCX waarde op zieh zelf is niet een signaal van anaerobe stofwisse-
ling, maar een signaal dat het organisme een beroep doet op zijn compensatie-
mechanismen om het zuurstofverbruik constant te houden.

Dit proefschrift

2. SvO, waarden tijdens anemische hypoxie zijn hoger en meer variabel dan SvO,
waarden tijdens hypoxische hypoxie.

Dit proef jchrift

3. Een 4 French fiberoptic catheter gebruikt als navelvene catheter in pasgeborene
verschilt niet, wat betreft het percentage in "goede positie" ingebrachte cathe-
ters met de routinematig gebruikte catheters en geeft betrouwbaar en nauwkeu-
rig dc ScvO; waarde van het kind weer.

Dit proefschrift

4. In stabiele pasgeboren kinderen die geen extra zuurstof krijgen worden ScvOj
waarden tussen de 60 % en 83 % (5e en 95ste percentiel) gevonden.

Dit proefschrift

5. In zieke pasgeboren kinderen met respiratoire insufficientie en zuurstof behoef-
te verloopt dc ScvOj waarde overwegend parallel aan de SaOj waarde.

Dit proefschrift

6. Hoog frequente ventilatie beademing toegepast via een kone naso-pharyngeale
tube vermindert bij pasgeborenen met een matig ernstige respiratoire
insufficientie de arteriele pCOj.

M van der Hoeven et al. Arch Dis Child 1998;79:F61-F63

7. Het hemoglobine molecule vertoont in zijn talloze aanpassingen en verschillen
tussen de verschillende species zijn karakteristiek als intermediair tussen de
buitenwereld en de zuurstof behoefte van de weefsels.

8. De "Barker" hypothese - kinderen met een laag geboortegewicht hebben een
grotere kans op het ontwikkelen van een coronair hanlijden op oudere leeftijd
• onderstreept het belang van de perinatologie voor de geneeskunde als geheel.

9. Extra zuurstof toediening dient beschouwd te worden als het toedienen van een
medicijn met gevaar voor onderdosering, overdosering en de noodzaak tot het
monitoren van "spiegels".

10. Onderzoek naar moleculaire pathways dient in wetenschappelijk onderzoek in
de geneeskunde niet als een doel op zieh te worden beschouwd, maar als een
van de middelen om een bepaalde vraagstelling te beantwoorden.



11. Intolerantie schaadt de vervolger uiteindelijk meer dan het slacht offer.

- ' DS. Landes: The wraith and poverty of nations

12. De door computerdeskundigen voorspelde rampscenario's bij de körnende
jaarwisseling vertonen overeenkomsten met de ondergangs fantasieen bij de
overgang van het eerste naar het tweede millennium.

13. Een Stelling is een veronderstelling zonder onderbouwing.


