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STELLINGEN 

I) Tussen locaal anesthetica onderling bestaan grote verschillen zowel in 
werkzaamheid als in toxiciteit. Dat voor deze verschillen in de littera
tuur zeer uiteenlopende waarden worden vermeld komt omdat zeer ver
schillende beoordelingscriteria worden gehanteerd. 

2) Bij het beoordelen van de effectiviteit van de premedicatie dient over het 
algemeen meer aandacht te worden besteed aan de uitgangswaarden, de 
toestand dus waar de patient in. verkeert vóór de premedicatie wordt 
toegediend. 

3) Het behoorlijk voorlichten en voorbereiden van de patient op een bron
choscopie behoort niet tot de taak van het personeel van de keel-neus
oorheelkundige operatiekamer, maar tot die van de behandelde medicus 
die de bronchoscopie aanvraagt. 

4) Er is geen reden om aan te nemen dat oxybuprocaine (NovesineR) 
minder gevaarlijk zou zijn dan tetracaine. 

5) De verdeling van een geneesmiddel over verschillende organen zoals die
bij autoradiografie wordt gevonden, vormt geen betrouwbare graadme
ter voor de klinische werkzaamheid van dat middel. 

6) Bij het doen van een dubbel-blind onderzoek is het noodzakelijk dat 
degeen die verantwoordelijk is voor de code, wezenlijk betrokken is bij 
de uitvoering van het onderzoek. 

7) Speci�el klinisch-farmacologisch onderwijs is klinisch onderwijs. Het 
moet de schakel vormen tussen het preklinisch onderwijs in de werking 
van geneesmiddelen en het medicamenteus handelen van de praktizerend 
arts. 

8) Het is gewenst dat medische studenten, die huisarts willen worden, 
zich tijdens hun opleiding kunnen bekwamen in de uitvoering van de 
de paracenthese. 

9) Bij het diagnostiseren van een heftige, geïsoleerd voorkomende angina 
tonsillans is palpatie van de milt vereist. 



10) Het is onwaarschijnlijk dat vaatverwijdende geneesmiddelen van het 
gecombineerde (3-stimulerende/a-blokkerende type zoals isoxsuprine een 
perifeer effect teweeg kunnen brengen zonder dat daarbij de hartfre
quentie toeneemt. 

11) Bij de omzetting van diphenylhydantoine door homogenaten van ratten
levers is de relatie tussen de reciproke waarden van omzettingssnelheid 
en substraatconcentratie niet lineair. 

12) Het verdient aanbeveling bij het onderzoek naar cytostatica aandacht 
te besteden aan de gevoeligheid van neoplasmata voor dihydrofolium
zuur-reductaseremmers van het diaminopyrimidine-type. 

13) Bij hulpverlening in geval van druggebruik op scholen moet onderscheid 
worden gemaakt tussen voorlichting en opvang. Voorlichting kan het 
het beste worden verzorgd door een team van mobiele experts, de op
vang daarentegen door een ter zake bekwame leerkracht. 


