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STELLINGEN 

I 

Wie leeft die beeft. 

Dit proefschrift. 

II 

De arnplitudoverschillen die voorkomen bij de fysiologische tremor zijn grotendeels 

te verklaren door de mate waarin de monosynaptische rekreflex hierbij betrokken 

is. 

Dit proefschrift. 

III 

De ,8-adrenerge 'versterking' van de fysiologische tremor is te verklaren door een 

perifeer ,8-adrenerge beïnvloeding van de spierspoelgevoeligheid. 

Dit proefschrift. 

IV 

De hartwerking kan bij de fysiologische tremoren met kleine amplitudo vervorming 

van de vermogensspectra van de tremor veroorzaken. Deze vervorming kan leiden tot 

onjuiste interpretatie van die spectra. 

Dit proefschrift. 

V 

De R1 responsie van de orbicularis oculi reflex is het antwoord van een oligo

synaptische reflex, die kan verlopen langs twee aparte centrale circuits met van 

elkaar te onderscheiden responsielatenties. 



VI 

De premenstruele periodieke paralyse en de periodieke paralyse met cardiale 

aritmieën zijn twee namen voor dezelfde aandoening. 

VII 

De geconjugeerde horizontale dwangstand van de ogen zoals die voor kan komen na 

een cerebrovasculair accident, kan beter begrepen worden als een stoornis van het 

langzame systeem van de oogbeweging dan als een stoornis van het snelle, sacca

dische systeem. 

Naar aanleiding van het proefschrift van C.C. Tyssen , Nijmegen 1988. 

VIII 

De amplitudo van de, voor het slow channel syndroom zo kenmerkende, na-ontlading 

van de EMG-responsie bij zenuwstimulatie is afhankelijk van de acethylcholine

concentratie in de synapsspleet. 

Braln 110:1061-1079,1987. 

IX 

De slechte resultaten van training ter verbetering van de effecten van kruis

innervatie na zenuwlesies is te verklaren door de vrij rigide wetten volgens welke 

de motorunits gerekruteerd worden. 

X 

De relatief goede resultaten van zenuwchirurgie bij de n. radialis ten opzichte 

van andere armzenuwen berust meer op de functie van deze zenuw dan op het aantal 

heringegroeide axonen. 

XI 

Bij n. ischiadicusoverrekking ten gevolge van heupluxaties en heupoperaties is de 

n. peroneusfunctie meestal sterker aangedaan dan de n. tibialisfunctie. Dit is 

verklaarbaar door een verschil in de rekmogelijkheid van beide zenuwen. 



XII 

De nystagmus latens bij strabismus convergens is te begrijpen door de aanname van 

het ontstaan van een 'zero motor point' aan de nasale zijde van de fovea tijdens 

de vroege jeugd ten gevolge van de afwijkende stand van de ogen. Het onderdrukkend 

effekt van kijken met beide ogen is verklaarbaar door optokinetische terugkop

peling van het niet fixerende oog. 

Ophtalmologlca 188:153-158,1984. 

XIII 

De kwaliteit van het lager en middelbaar onderwijs kan eenvoudig en snel worden 

verbeterd door het maximaal aantal toegestane leerlingen per klas drastisch te 

verlagen. 

XIV 

Indien men uitgaat van een redelijke verhouding tussen Joon en werken is het 

opmerkelijk dat de salarissen van leraren, aan dezelfde school met dezelfde 

vooropleiding en taakomschrijving, bijna een faktor drie van elkaar kunnen 

verschillen. 

XV 

Indien de promovendus tijdens de promotie versterkt gaat beven, toont dit dat hij 

stressgevoelig is en tevens dat hij spierspoelen heeft. 
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