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STELLING EN 

behorende bij het proefschrift: ,The Mayer-Rokitansky-Kiister-Hauser 
syndrome", E.H. Striibbe 

I. De atypische vorm van het Mayer-Rokitansky-Kiister-Hauser syndroom 
dient middels laparoscopie onderscheiden te worden van de typische vorm. 

2. Audiologisch onderzoek dient plaats te vinden bij patienten met de atypische 
vorm van het Mayer-Rokitansky-Kiister-Hauser syndroom. 

3. Met congenitale afwijkingen van de tractus uropoieticus behoeft bij de 
typische vorm van het Mayer-Rokitansky-Kiister-Hauser syndroom geen 
rekening gehouden te worden. 

4. Aile vormen van het Klippel-Feil syndroom kunnen worden waargenomen 
bij de atypische vorm van het Mayer-Rokitansky-Kiister-Hauser syndroom. 

5. De atypische vorm van het MRKH syndroom is als apart syndroom te 
beschouwen, met de MURCS associatie als onderdeel daarvan. 

6. De term MRKH syndroom zou uitsluitend gereserveerd moeten blijven voor 
de typische vorm. 

7. De term ,basic femaleness" heeft niets met feminisme te maken, maar geeft 
een physiologisch ontwikkelingsproces weer gedurende de eerste 7 
zwangerschapsweken. 

8. Hoewel MRI het onderzoek van keuze is bij het vermoeden van een 
brughoekproces, is differentiatie tussen acusticus neurinoom en het 
haemangioom van de inwendige gehoorgang niet mogelijk. 
(Cremers C.W.R.J. et a!, Am. J. of Otology 1991; vol. 12, 5: 370-373). 

9. Het aantonen van een ,sinustract" middels CT -onderzoek bij een Iucente 
botafwijking is zeer suspect voor osteomyelitis. 

10.Het is een verheugend feit voor de gezelligheidsdrinkers dat recentelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat de sterfte door cardiovasculaire ziekte lager 
is bij 1 a 2 alcoholische consumpties per dag dan bij geheelonthouders, 
terwijl de kans aan andere ziekten te overlijden hierbij nauwelijks is 
gestegen. 
(Klatsky, A.L. Am. J. Cardiol. 1990; 66: 1237-1242). 

11. Door de diversiteit van de tropische plan ten-en dierenwereld zijn er vele 
geneesmiddelen te vinden. Dit grote genenreservoir dient op grote schaal 
beschermd te worden. 

12. Het alfabetisch noemen van referenties in wetenschappelijke verhandelingen 
is praktischer voor zowel de lezer als de schrijver van publicaties in 
vergelijking met de voorgeschreven volgorde van vermelding in de tekst. 

13.In de term ,ontspanningspolitiek", gebruikt voor de toenadering tussen 
West- en Oost-Europa, kunnen de eerste 3 letters beter verdwijnen. 

14. Het schrijven van een proefschrift en Zwitserland hebben de bergen en dalen 
gemeen. 




