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Stellingen 
bij Fluorofotometrie van het oog in de klinische diagnostiek. 

1. De veronderstelling dat fluoresceïne zich gelijkmatig over het glas

vocht verspreidt, houdt geen rekening met de structuur van het glas

vocht. Daarom is interpretatie van de resultaten van fluorofotometrie 

niet mogelijk zonder voorafgaand spleetlamp-onderzoek van het oog. 

2. De term "measuring diamond" voor het meetvolume van de fluorofo
tometer geeft noch qua afmeting, noch qua lichteffect de werkelijk

heid weer (Gray et al., Graefes Arch.Clin. Exp.Ophth. 222:225-229, 
1985). 

3. Retrobulaire anaesthesie mag alleen onder uitgebreide bewaking van 

de vitale functies plaats vinden. 

4. Het resultaat van een dacryocystorhinostomie berust niet op de her
stelde doorgankelijkheid van de traanwegen, maar slechts op de drai

nage van de traanzak. 

5. De in de engelstalige literatuur gebruikelijke term "the zonules" is een 
onjuiste benaming voor de radiaire vezels van het ligamentum suspen

sorium lentis. 

6. Het gebruik van blauw gekleurde 2% hydroxypropylmethylcellulose 

bij de chirurgie van het voorste oogsegment is te prefereren boven 1 % 

natriumhyaluronaat. 

7. Dat van het Epstein-Barrvirus, als enige van de humane herpesvirus

sen, geen ooginfecties bekend zijn, kan verklaard worden uit de waar
neming dat dit virus niet of nauwelijks fibroblasten of epitheelcellen 

kan infecteren. 

8. Het ogen-boren door geestelijk en visueel gehandicapten is een vorm 

van zelfstimulatie en niet slechts een poging om phosphenen op te 
wekken. 

9. De ontwikkeling en invoering van het unit-dossier binnen een zieken

huis dient zodanig gestructureerd te zijn, dat de inbreng van de medici 
in dit proces gewaarborgd is. 
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