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STELLINGEN 

I 

Het beloop van zenuwbanen die na onderbreking een indirecte dege
neratie volgens Waller tonen, dient mede te worden vastgesteld door 
waarnemingen aan de proximale axondelen. 

II 

Bij toepassing van zilverkleuringen op terminale degeneratieprodukten 
van axonen is een nauwkeurige vaststelling van de eindigingsplaatsen 
van het onderzochte systeem mogelijk na voorafgaande Golgi-impreg
natie der postsynaptische neuronen. 

III 

Het toepassen van chemotherapie bij het ovariumcarcinoom, zonder 
dat eerst de gevoeligheid van het te behandelen weefsel voor het/de te 
gebruiken cytostaticum/ca is vastgesteld, is niet verantwoord. 

IV 

Bij het onderzoek van WALKER en Kow ALSKI, waarbij gebruik gemaakt 
is van multivariate statistische technieken, hebben invloeden van steek
proefeffecten onvoldoende aandacht gekregen. 

WALKER, G. F. and Ch. J. KOWALSKI, 
Computer aided diagnosis of craniofacial abnormalities. 
Medinfo, (1974), 553-557. 

v 

Alvorens tot invoering van massale meconiumscreening ter opsporing 
van cystische fibrose mag worden overgegaan, dient eerst meer inzicht 
in de relatie tussen vroegtijdige behandeling en beloop te worden ver
kregen. 

VI 

Morphologisch en histochemisch onderzoek van de glandula palpebrae 
tertiae profunda ( sive Harderiana) hebben het belang van deze klier 
voor het zien wel aannemelijk gemaakt doch niet bewezen. 





VII 

De conclusie van Younoszai en Ranshaw, dat de postnatale groei (tot de 
70e dag) van de tractus gastrointestinalis van de rat nauw samenhangt 
met de toename van het lichaamsgewicht, wordt onvoldoende gesteund 
door de resultaten van hun onderzoek. 

YOUNOSZAI, M.H. AND J. R.ANSHAW, 

Gastrointestinal growth in normal male and female rats. 
Growth, 38 (1974), 225-235. 

VIII 

Bij het onderzoek van de functie van het kauwstelsel dient ook aandacht 
besteed te worden aan de nekspieren in verband met hun invloed op de 
stand van de onderkaak. 

M0LLER, E., 
The chewing apparatus. 

Acta Phys. Scand., 69, suppl. 280 (1966). 



STELLINGEN BEHORENDE BIJ 

HET PROEFSCHRIFT VAN 

JOHANNES HERMANUS PLEEGING 

DE ONTOGENESE VAN DE DARM 

BIJ MUS MUSCULUSL 

GRONINGEN, APRIL 1975 


