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Het registreren van het aEEG is niet alleen nuttig bij pasgeborenen die een 
perinatale asfyxie hebben doorgemaakt. Dit proefschrift. 

Bij kinderen met een congenitale hartafwijking wordt met behulp van het aEEG een 
indruk verkregen van de mogelijke hersenschade opgelopen in de preoperatieve 
fase. Dit proefschrift. 

Het niet onder controle krijgen van epileptische aanvallen bij pasgeborenen met 

een ernstige perinatale infectie is een prognostisch ongunstig teken. Dit proefschrift. 

lndien het aEEG te kort geregistreerd wordt, gaat belangrijke informatie verloren. 
Dit proefschrift. 

Het is van essentieel belang te weten welke factoren het aEEG, hoe en wanneer, 
be'invloeden. Dit proefschrift. 

In de neonatologie is niets doen vaak moeilijker dan iets doen. 

Give a man a fish, and he'll eat for a day, teach him how to fish and he'll eat forever. 

Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. 
Redemption song, Bob Marley 

Commercialisering van het hoger onderwijs vormt een gevaar voor het vrije denken. 

Een eerlijke positie op de wereldmarkt zal de derde wereldlanden meer 

gezondheidswinst brengen dan het sturen van dokters. 

Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is nadelig voor de vrijheid van veel 

mensen. 

De grens van behandeling van premature pasgeborenen moet niet gebaseerd zijn 

op de technische mogelijkheden. 

Het is maar een proefschrift. 


