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Het nastreven van snelIc en volledige re-cpithelializatie van het wondgebied
na verbranding vennindert de kans op hypertrofische littekenvorming.
dit pro~f.i·cllri!1

2
Keratinocyten zijn tot dusver ten onrechte onderbelicht gewecst in het proces
van hypertrofische littckenvorming.
dit pro~fschritl
3
Een vezelrijk dieet is nauwelijks van invloed op de kans op het krijgen van
colorectaal carcinoom.
C.S. FI/chs et al., NEl/gIJ Med 1999;340: 169-176.
D.P. BI/rkitt, Cal/cer 1971;28:3-13.

4
Bij de bestudering van het smelt en stolgedrag van A- en B-Chlooramphenicol met behulp van Diftèrential Scanning Calorimetty concluderen CsakurdaHarmathy en Konkoly Thege ten onrechte dat de B-vorm de meest stabiele
vorm is, aangezien dezc preferent wordt gevormd bij afkoelen uit de smelt.
Ze gaan echter voorbij aan hun eigen waarncmingen dat de A-vorm zowel
de hoogste smeltwarmte als de hoogste smelt- temperatuur heeft, wat wijst
op een grotere stabiliteit van dc A-vorm.
Z. Csakl/rda-Harmathy mul J. KOl/koly Thege, J Thermal AI/al 1997;50:
867-871.
P.J.C.M. val/ Hoofmul E. Kellenbach, JThermal AllaI1998;53:957-961.

5
Vergelijking van diagnostiek en behandeling tussen tandartsen onderling,
heeft tot resultaat dat slcchts in de helft van de gevallen overeenstemming
bestaat. Hieruit blijkt dat het wenselijk is om in de tandheelkunde meer met
standaard protocollen te werken.
J.P. Broll'l/, J Del/t Educ 1993;57:407-408.

6
Voor het verkrijgen van correcte reactiewanl1tes uit differentiële thermische
analyse (DTA) experimenten verdient het aanbeveling de enthalpiekalibratie
uit te voeren met stoffen die zoveel mogelijk overeenkomen met de te
onderzoeken stof.
G. HaKvoo/'f al/{l T.E. Hakvoort, J The/'lIIal AnaI1997;49: 1715-1723.

7
Van alle ontwikkelingen in de geneeskunde heeft de toepassing van vaccinatie
de grootste bijdrage geleverd aan de vool1litgang van de gezondheidszorg.

8
Een aanhoudende lage olieprijs resulteert in een effectiefverlies van olie.

9
Tn verband met de verkeersveiligheid dient de reclame op stadsbussen sterk
te worden beperkt.

10
Het menselijk brein voelt zelf geen pijn.

11
Het Groot Dictee der Nederlandse Taal zou ten behoeve van doven en
slechthorenden van ondertiteling moeten worden voorzien.

