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Stellingen bij het proefschrift:
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STELLINGEN

1.

Bij hoge shear rates wordt de viscositeit van het bloed voornamelijk bepaald
door de haematocriet.
dif proe/sc/iri/f

2.

Na de 36e zwangerschapsweek veranderen de haemorheologische
eigenschappen van het foetale bloed zodanig, dat elke vorm van foetale distress
aanleiding kan geven tot hypoperfusie en hypoxie.

3.

Haemodilutie bij polycythaeme pasgeborenen moet verricht worden met
een colloidale oplossing met een lage viscositeit.
dif proe/ïc/in/r

4.

"In those days (Louis XIV, France), terrifying in black robes and bonnets, the
doctors bled the patient; nowadays, terrifying in white robes and masks, they
pump blood into them. The result is the same."
Nancy Mif/ord

5.

Flow is everything.

6.

De bij Nederlandse verloskundigen in toenemende mate geconstateerde
tendens om de scheiding tussen pasgeborene en moeder te doen plaatsvinden
door de vader te laten afhavelen kan nadelige gevolgen hebben voor de
pasgeborene.

7.

Het gebruik van diuretica ter behandeling van longoedeem bij acute
hoogteziekte dient te worden ontraden.

8.

Het meten van het zuurstofgehalte in het gemengd veneuze bloed is de
beste, thans klinisch bruikbare, methode om de oxygenatie van een patient te
meten.

9.

Bij een pasgeborene met een intra-atriale thrombus ten gevolge van een
catheter in situ is thrombolyse gecontraindiceerd.

10.

Extra corporele membraan oxygenatie (ECMO) kan een levensreddende
therapie zijn; het niet ter beschikking stellen van deze therapie aan
pasgeborenen die voldoen aan de criteria tot het ondergaan van ECMO
is een niet ethische handelwijze.

1 1.

"Wer vom Sakrament des Buffels kostet,
wird keine Lammer weiden."

H«nric/i Bö//

12.

De problemen waarvoor het Westen zich gesteld ziet bij de huidige
hernieuwde toenadering tot Oost Europa doen niet onder voor de perikelen
waarmee eertijds de Argonauten geconfronteerd werden op hun tocht naar
Kolchis.

13.

Het schrijven van een proefschrift "op leeftijd" is als het rijpen van een Premier
Cru op eiken.

