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STELLINGEN 

I. 

Dat zonder recept verkrijgbare, salicylbevattende preparaten on
der andere ook in relatief kleine hoeveelheden maagbloedingen 
kunnen veroorzaken, is nog steeds onvoldoende gemeengoed bij het 
grote publiek en staat sommige medici nog onvoldoende helder voor 
de geest. 

II. 

Barbituraten kunnen door hun bewustzijnsverlagende werking 
delirante toestandsbeelden te voorschijn roepen of doen verergeren. 

lil. 

De wetgever dient zich - bij de overweging om wettelijke bevoegd
heden te verlenen, tot het verrichten van geneeskundige handelingen, 
aan paranormale genezers - te laten leiden door het resultaat van 
objectief wetenschappelijk onderzoek. 

IV. 

Iedere algemeen zenuwarts dient te kunnen hypnotiseren. 

V. 

Het is de vraag of zwakbegaafdheid als zodanig, als uitslui
tende psychiatrische ontstaansvoorwaarde moet worden beschouwd 
voor het uitbreken van desintegratie-toestanden bij zwakbegaafden. 

Vl. 

Hoewel het - bij de huidige stand van ons psychiatrisch kunnen 
- mogelijk is ernstig geestelijk gestoorden maatschappelijk te hand
haven, moet men zich afvragen, of, indien, voor een bepaalde pa
tient het functioneren in de maatschappij een groot geestelijk lijden 
betekent en hij zich in de psychiatrische inrichting gelukkiger voelt, 
niet voor een dergelijke patient de voorkeur moet worden gegeven 
aan blijvende institutionalisatie. 



VII. 

De "klassieke" hysterische syndromen zijn tegenwoordig zeld
zamer dan vroeger. Hun voorkomen moet echter aanleiding zijn tot 
extra onderzoek naar organische factoren. 

VIII. 

Ondanks grote vorderingen op het gebied van de medicamenteuze 
behandeling van psychosen blijft electro-shoek op scherpe indicatie 
nog steeds een van de meest effectieve behandelingsmethoden. 

IX. 

Een doorgemaakte puerperaalpsychose vere1st bijzondere voor
zorg, maar behoeft geen contra-indicatie te zijn voor een meuwe 
zwangerschap. 

x. 

Bij cathartische behandelingen verdient de combinatie van amytal 
en methedrine de voorkeur boven pentothaL 

XI. 

Er bestaat een grote behoefte aan meer prognostische zekerheid 
ten aanzien van de behandelingsresultaten van langdurige intensieve 
psychotherapie. 

XII. 

Indien de full-time wetenschappelijk ambtenaar in zijn vrije tijd 
nevenfuncties moet uitoefenen, kan dit zijn wetenschappelijke ar
beid schaden. 

XIII. 

Terwijl de sociale wetgeving in het leven geroepen is om de mens 
in nood te helpen, zijn sociale beroepskwesties van elkaar bekam
pende overheidsorganen vaak aanleiding tot psychohygiënische 
schade voor individu en gemeenschap. 



XIV. 

De in Israël geboren Jood heeft er moeite mee zich m te voelen 
in de problematiek van de Jood in de verstrooiing. 

XV. 

Indien slechts datgene als kunstwerk moet worden beschouwd, 
wat bij herhaling ook in een verder verwijderde toekomst in staat 
is een positieve esthetische belevenis op te roepen, dan zullen vele 
producten van pop-, postpop- en topart niet beantwoorden aan dit 
cntenum. 

XVI. 

Men dient zich af te vragen, of het wel passend is - in een redac
tioneel artikel in Medisch Contact van 18 maart 1966 - een critisch 
oordeel uit te spreken, over het verlenen van subsidies aan de con
sultatiebureaux voor geslachtskunde "van de" N.V.S.H., terwijl in 
een recent verleden niet weinig Nederlandse medici om welke reden 
dan ook het werk van de N.V.S.H. negeerden en van deze medici 
een aantal bovendien maar al te graag zag, dat hun patienten met 
hun stilzwijgend goedvinden op deze consultatiebureaux werden 
geholpen. 
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