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Stellingen. 

1. De ontwikkeling van de radiologie tot een algemeen erkend medisch 
specialisme past goed in het 'market model' voor het ontstaan van een 
medisch specialisme van Gritzer en Arluke uit 1985. 

2. De Eerste Wereldoorlog was van beslissende invloed op de ontwikkeling 
van de radiologie tot een algemeen erkend medisch specialisme. 

3. Een van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor de radiologie was, 
dat na beëindiging van de oorlog een groot aantal ondeskundige 
röntgenartsen ging praktizeren. 

4. De ontwikkeling van de intensieve bestralingsmethoden in Duitsland in de 
jaren 1915-1916 was mede een gevolg van de Duitse politiek
economische situatie van dat moment. 

5. De boycot, na de Eerste Wereldoorlog, van de Duitse wetenschap door de 
onderzoekers uit de geallieerde landen, is, tenminste in de radiologie, 
geenszins volledig geweest. 

6. Het angiografisch onderzoek is zowel diagnostisch als therapeutisch van 
grote waarde bij patienten met iatrogene gastro-intestinale bloedingen. 

7. Bij onderzoek naar vroege en late effecten van bestraling in weefsel, is 

bestudering van de capaciteit der bloedvoorziening ter plaatse van belang. 

8. Nuclear Magnetic Resonance biedt de mogelijkheid om in vivo dosimetrie 

toe te passen. 

9. De stad Antwerpen, die drie universiteiten huisvest, kan, althans in de 
Groningse zin van het woord, geen studentenstad worden genoemd. 

10. Het schrijven van een proefschrift dient menigmaal eerder het persoonlijk 
belang van de auteur, dan het algemeen belang. 

11. In de ruitersport zijn de ambities van de ruiter vaak af te lezen aan de 

mate van nervositeit van het paard, waarbij er een recht evenredig 
verband lijkt te bestaan. 

R. E. Fokkema 
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