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Stellingen 

1. De bilaterale wigexcisie uit de ovaria is geen ob

solete inqreep. 

2. Idiopathisch hirsutisme wordt niet veroorzaakt door 

een ovariële functiestoornis; de afwijking kan wel 

door ovariële activiteit worden onderhouden. 
Kirschner M.A. et al, New Engl.J.Med. 294:637,1976 

3. Het is niet mogelijk om met remming en stimulatie 

van het dopaminerge systeem uit te maken of een 

hyperprolactinaemiesyndroom door een hypofyse ade

noom of door een hypothalame stoornis wordt veroor

zaakt. 

4. Omdat de toename van het plasma-oestradiol in de 

follikelfase exponentiëel verloopt is bij de ovula

tie-inductie met exogene gonadotropinen dagelijkse 

bepaling van het plasma-oestradiol niet noodzake

lijk. 

5. Bij de vaginale uterusexstirpatie is adequate drai

nage van het wondbed de beste manier om de post-ope-· 

ratieve morbiditeit te verminderen. 

6. Clomipheen heeft "dopaminerge" eigenschappen. 

7. Zo laparoscopie bij de diagnostiek van het polycys

teuze ovarium al is geïndiceerd, is de macroscopi

sche inspectie van de ovaria van méér belang dan 

het resultaat van histologisch onderzoek der met de 

gebruikelijke biopsie-instrumenten genomen biopten. 



8. Bij menorrhagieën zonder anatomisch substraat dieht 

gedacht te worden aan overmatig gebruik van acetyl

salicylzuur. 

9. Omdat bij de behandeling van hirsutisme met cypro-

te ronacetaat behalve onderdrukking van de hypotha-

lamo-ovariële as ook onderdrukking van de hypotha-

lama-adrenale as op kan treden dient dit middelmet 

grote terughoudendheid te worden toegepast. 

10. De vorm van "remedial teaching" aan kinderen met 

leerstoornissen, waarbij er de voorkeur aan wordt 

gegeven het kind in de eigen school en in school

tijd, maar gescheiden van de klasgenoten, te behan

delen, geeft het kind de indruk dat het "anders" 

en "minder" is dan zijn klasgenoten en is alleen 

daarom al verwerpelijk. 

11. De onzekere duur van de dracht bij het IJslandse 

paard wordt met grote waarschijnlijkheid veroor

zaakt door het optreden van embryonale diapauze 

(uitgestelde innesteling van het bevruchte ei). 

12. De pogingen van de electronische industrie om in de 

huiskamer gereproduceerde muziek natuurgetrouw te 

doen klinken, hebben geen kans van slagen omdat 

steeds één dimensie zal ontbreken. 

13. Het verkeerscirculatieplan voor de Groninger bin

nenstad heeft kenmerken van een gegeneraliseerde 

thrombose. 

14. Het is te betreuren, dat onze kennis van biologisch� 

rhythmen onvoldoende is om haar in ons therapeu

tisch handelen te kunnen betrekken. 


