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Stellingen n 
bijj  het proefschrift 

"Circadiann rhythms in the normal and growth retarded fetus and infant". 

1.. De aanwezigheid van foetale hersenen is een voorwaarde voor het tot stand komen van 
eircadianee ritmes in foetale hartslag. 

2.. Ook op het gebied van de perinatale ontwikkeling van eircadiane ritmes geldt het concept 
uitt de ontwikkelingsneurologie dat variabiliteit - binnen zekere grenzen - een uiting is van 
normaliteit. . 

3.. In humane studies naar de aanwezigheid van eircadiane ritmes onder niet-continue 
omstandighedenn dienen conclusies gebaseerd te zijn op individuele chronobiometrische 
analyses. . 

4.. Het is een misverstand te denken dat de term "diurnaal" juister is dan "circadiaan" in de 
beschrijvingg van 24-uurs ritmes onder niet-continue omstandigheden. 

5.. "Lichaamstaal" krijgt een geheel andere betekenis als het gaat om communicatie tussen 
meerling-foetenn vóór de geboorte. 

6.. Het circadiaan slaappatroon van zuigelingen zegt meer over de ouders dan over het kind. 

7.. Ook vóór de geboorte lijk t het autonome zenuwstelsel onze conditie te bewaken. 

8.. In studies over eircadiane ritmes geldt maar al te zeer dat "the absence of evidence is not 
thee same as the evidence of absence." (Peter Nathanielsz 1991). 

9.. De te beperkte prijsverlaging van de antiretrovirale middelen voor Afrik a zal 
resistentievormingg in de hand werken. 

10.. Door de invoering van kortere werktijden voor specialisten in opleiding krijgt het begrip 
"inn huis zijn" eindelijk zijn normale betekenis terug. 

11.. Als iedere ouder een "mappa" wordt, zijn er veel problemen opgelost. 
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