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Stellingen 

1. Bij een uitsluitend alveolaire surfactant deficientie is Unmalige intratracheale toe
diening van surfactant in principe voldoende om de longfunktie blijvend te herstel
len. 
(Dit proefschrift) 

2. De waameming dat Unmalige intratracheale toediening van surfactant bij de pre
matuur geen blijvend herstel van de longfunktie tot gevolg heeft, bewijst dat de re
utilisatie van surfactant in de type II alveolair cellen onvoldoende is. 
(Dit proefschrift) 

3. De in vitro fysicochemische eigenschappen van een surfactant preparaat hebben 
geen voorspellende waarde voor bet in vivo effekt op de longfunktie. 
(Dit proefschrift) 

4. In tegenstelling tot bevindingen bij volwassenen wordt exogeen toegediend surfac
tant bij prematuren via de lymfevaten uit de long verwijderd. 
(Davis et al. J Lab Clin Med 1987 109: 191-200) (Dit proefschrift) 

5. High-frequency jet ventilatie is geen goed altematief voor conventionele beademing 
bij respiratoire insufficientie als gevolg van surfactant deficientie. 
(Dit proefschrift) 

6. Aafigezien er bij het zogenaamde "adult respiratory distress syndrome" meer sprake 
is van surfactant dysfunktie, dan van een surfactant deficientie, is van de intra
tracheale toediening van exogeen surfactant maar een beperkt effekt te verwachten. 

7. Het vinden van glycero-3-fosfocholine synthetase aktiviteit in long homogenaat is 
geen bewijs dat glycero-3-fosfocholine geacyleerd kan worden met de uiteindelijke 
vorming van dipalmitoylfosfatidylcholine, zoals gespeculeerd is door Infante. 
(FEBS Lett. 1984 170: 1 - 14) 

8. Bevindingen van epidemiologisch onderzoek naar enkelvoudige oorzaken van wie
gedood dienen, gezien de multifactoriele genese, met de nodige voorzichtigheid te 
worden ge'interpreteerd. 
(Valdez-Dapena M. For Sci Int 1986 30: 177 -186) 

9. De stelling, dat bet een illusie is om te menen, dat de oplossing van de personeels
problemen in de ziekenhuizen gevonden kan worden door de invoering van vrou
wen-dienstplicht, is nog steeds van kracht. 
(Proefschrift R. Bambang Oetomo 1970) 



10. Bij de invoering van markt en concurrentie principes in de gezondheidszorg zal de 
pediatrische patient het kind van de rekening worden. 

11. De mate waarin bet belang van de kwalitatieve aspekten van de gezondheidszorg 
wordt beklemtoond is omgekeerd evenredig aan de mate waarin deze aspekten tot 
uitdrukking komen in de planning van de gezondheidszorg. 

12. Het besluit van de regering om de uitbreiding van de capaciteit van intensieve zorg 
voor pasgeborenen gefaseerd over meerdere jaren uit te voeren, wijst op een volko
men miskenning van de noodsituatie die op dit gebied in sommige regio's in ons 
land heerst. 
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