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Stellingen, behorende bij het proefschrift "Swelling and compression of in-
tervertebral disc tissue: model and experiment".

1. De veelheid aan definities van permeabiliteitscoefficient roept om eenduidigheid. Zo
wordt de hydraulische conductiviteit van Bear (1988) door Mow et al. (bijvoorbeeld Mow
and Mansour, 1977) hydraulische permeabiliteit genoemd en door Ferrand et al. (1990)
intrinsieke permeabiliteit genoemd. In de biomechanica stijgt de verwarring ten top als
de term permeabiliteit gebruikt wordt voor diffusie van voedingsstoffen door de capillaire
wand (Mann, 1981).

• Bear J, ed. Dynamics of fluid in porous media. New York: Dover Publications,
Inc:1988.

• Ferrand LA, Celia MA, Soil WE. Percolation based models for pore-to-lab scale
calculations in multifluid porous media. In: J H Cushman, ed. Dynamics of fluids
in hierarchical porous media. London: Ac. Press Ltd.: 1990: pp. 463-483.

• Mann GE. Alterations of myocardial capillary permeability by albumin in the iso-
lated, perfused, rabbit heart. J. Physiol. 1981 ;319:311-323.

• Mow VC, Mansour JM. The nonlinear interaction between cartilage deformation
and interstitial fluid flow. J Biomechanics 1977;10:31-39.

Dft proefschrift, hoofdstuk 3.

2. Bij de opdeling van de aanwezige vloeistof in kraakbeenachtig weefsel in een extra-
en intrafibrillair compartiment, dienen voor elk vloeistofcompartiment aparte activiteits-
coefficienten gedefinieerd te worden.

Dit proefschrift, hoofdstuk 5.

3. Voor het fitten van een-dimensionale zwel- en consolidatie-experimenten van de zwel-
en consolidatiecurves met een 3-fasen mengselmodel, is een analyse van de evenwichtssi-
tuaties na zwellen en consolideren vooraf onontbeerlijk.

Dit proefschrift, hoofdstuk 5.

4. Het gebruik van de termen "tensile stresses in the collagen network" voor het aan-
duiden van de "effective stress" (bijvoorbeeld Maroudas et al., 1985) is misleidend. De
"tensile stresses in the collagen network" suggereert vaste stof spanning per eenheid van
vaste stof oppervlak, terwijl de "effective stress" in een mensel van vaste stof, vloeistof
en ionen naast de vaste stof bijdrage, ook bijdragen van de vloeistof en ionen bevat (i.e.,
alle bijdragen anders dan de hydrostatische druk).

• Maroudas A, Ziv I, Weisman N, Venn M. Studies of hydration and swelling pressure
in normal and ostearthritic cartilage. Biorheology 1985;22:159-169.

Dit proefschrift, hoofdstuk 5.



5. De activiteitscoefficient van ionen, die gebruikt wordt bij het fitten met een 3-fasen
model van een-dimensionale zwel- en consolidatie curves van confined compressie-
experimenten, is niet alleen een maat om aan te geven in hoeverre ionen (in)actief zijn,
maar tevens een maat voor de accuraatheid van het model. In andere woorden: mod-
elfouten, of -vereenvoudigingen zullen de waarde van de activiteitscoefficient beinvloeden.

Dit proefschrift, hoofdstuk 5.

6. Het is mogelijk een schatting te maken van de effectieve spanning als functie van de
rek in kraakbeenachtige weefsels. Deze schatting kan gemaakt worden met behulp van de
evenwichtsresultaten van een-dimensionale zwel- en consolidatie-experimenten en metin-
gen van vaste ladingconcentraties en collageengehalte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een poreus medium beschrijving met Donnan osmotische druk. Uit de effectieve spanning
kan een schatting gemaakt worden van de vaste stof spanning.

Dit proefschrift, hoofdstuk 5.

7. Om als mensheid een kans op overleving te hebben, is het van belang om op korte
termijn over te schakelen van niet-duurzame energie op duurzame.

8. De techniek snelt vooruit en hobbelt tegelijkertijd achter de feiten aan (de ontwikke-
lingen op internet; verkeer: veiligheid en files).

9. Het toenemende economische belang in de wetenschap en techniek, inaakt van de
wetenschapper een fondsenwerver en reclamemaker. Dit tast de kwaliteit en kwantiteit
van het fundamentele onderzoek aan.

10. De scheiding van lichaam en geest is moeilijk, zoniet onmogelijk. Edoch, het spreek-
woord geeft aan dat de ene geest de ander zijn wil kan opleggen, hetgeen soms zwaar te
dragen kan zijn.

11. De kwestie van de kip en het ei ligt aan de basis van het menselijk bestaan. Voor
het ontstaan van menselijk eiwit zijn nucleinezuren van belang. Voor de bouw van nu-
cleinezuren zijn de menselijk eiwitten nodig. Wat kwam eerst? Het is echter belangrijker
om te weten wat het laatst komt: de mens, de haai, de mier, of de dynosaurus?

Gerard B. Houben, oktober 1996


