
10. Bij een tweede zitting voor longfunctie-onderzoek dient rekening 

te worden gehouden met de neiging tot het verkrijgen van betere 

resultaten. 

J.M.England: Medical Research~ A Statistical and 

Epidemiological Approach, 37. 

Churchill Livingstone, 1975. 

11. Niet roken is een zeer belangrijke profylactische maatregel 

met betrekking tot respiratoire en vele andere ziekten. 

J.L.Burton: Aids to Postgraduate Medicine, 22. 

Churchill Livingstone, 1974. 

12. De wettelijke verantwoordelijkheid voor de apotheekvoering door 

een huisarts dient mede te worden gedragen door een apotheker. 

Med.Contact 1! (1976), 1315. 

13. Waar dit technisch mogelijk is, dient bij de bereiding van D

penicillamine oogdruppels de voorkeur te worden gegeven aan 

het afvullen onder stikstof. 

Pharmaceutisch Weekblad~ (1976), 121 en 155. 

14. Het theorema van Bayes heeft voor de praktische geneeskunde geen 

betekenis. 

Clin.Pharmacol.Ther.21 (1977), 482. 

15. Als toevoeging aan dranken dient aethylalcohol op toxicologische 

gronden te worden verlaten. 

J.L.Burton: Aids to Postgraduate Medicin~. 67. 

Churchill Livingstone, 1974. 

(behorend bij L.van Wijk: Evaluation of D-Penicillamine in Scleroderma) 



STELLINGEN 

I. Bij sclerodermie speelt naar alle waarschijnlijkheid een exogene 

factor een belangrijke etiologische rol. 

Acta Dermatovener. (Stockh.) 56 (1976), 83. 

2. Het is gerechtvaardigd om voort te gaan met het zoeken naar een 

adequate behandeling van sclerodermie. 

3. Het valt te proberen of anti-infectieuse middelen een causaal 

gerichte verbetering kunnen bewerkstelligen bij primair chronisch 

rheuma en andere collagenosen. 

Arch.Derm.J04 (1971), 21. 

4. Het ware te onderzoeken of D-penicillamine juist geïndiceerd is 

voor de behandeling van metaal-intoxicaties en L-penicillamine 

vooral voor de behandeling van collageenziekten. 

Arzneim.Forsch.24 (1974), 1043. 

5. Voor geneesmiddelen die een discutabele werkzaamheid bezitten, 

kan een uiterste aanduiding van die werkzaamheid worden gezocht 

in farmacologisch onderzoek naar een additioneel of antagonis

tisch effect ten opzichte van andere stoffen. 

6. De ontwikkeling van een vervangmiddel voor digitalispreparaten, 

behept met een grote therapeutische breedte en met de werkzaam

heid van glucagon op de hartspier, dient te worden aangemoedigd. 

P.Turner, A.Richens: Clinical Pharmacology, 127. 

Churchill Livingstone, 1975. 

7. Teneinde lokale pigmentaties te doen verbleken, valt bevrie

zing met behulp van de chloorethyl-spray te overwegen. 

8. De ontwikkeling van een lichtgewicht zuurstof-inhalatie-apparaat 

kan vooral voor de oudere mens van nut blijken voor het behoud 

van een redelijk prestatieniveau, bijvoorbeeld in het geval van 

chronische bronchitis. 

Brit.med.J.2 (1977), 84. 

9. De term CARA leidt tot vaagheden en onduidelijkheden in de epide

miologie van respiratoire aandoeningen en dient derhalve bij 

voorkeur te worden vervangen door meer specifieke aanduidingen. 


