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Stellingen. 

-1-

De bepaling van malondialdehyde in post mortem hersenweefsel als maat voor oxidatieve 
schade, zoals uitgevoerd door Subbarao, verdient geen navolging. 

(Subbarao K.V. et ai, J. Neurochcm. 55: 342-345) 

-2-

Het gebruik van cAMP-remmers om de transendotheliale elektrische weerstand Van de 
bloed-hersen barriere monolayer te vcrbeteren, kan oIlvoorzicllC en ollvoorspelbare 
neveneffecten hebben. 

-3-

Een nadere bestudcring van die plaatsen in de cerebrale circulatie waar de barriere 
eigenschappen ontbreken, is noodzakelijk om het kwantitatieve beJang van transport over 
de bloed-hersen barriere adequaat te kUllllcn vaststellen. 

-4-

Transcytose van transferrine door de bloed-hersen barriere endotheelcel treedt op. 

-5-

Het feit dat de bewijslast bij de belastingplichtige en niet bij de belastingsdienst c.q. 
overheid Jigt, druist in tegcn het gangbarc juridische principe dat men onschuldig is tot 
het tegendecl bewezen is. 

-6-

Getoctst aan het adagium "cen goede gezondheidszorg voor allenl! staat de uitgcbreide 
wetenschappclijke en politickc aandacht voor AIDS in Nederland in schril contrast tot het 
gebrek aan aandacht voor de grotc aantallen paticntcn met chronische aandoeningcn zoals 
reumatoIde arthritis. 

-7-

Vele handcn makcn het werk dum. 



-8-

De vervanging van het I1AlO-stelsel!f door een "bursalen-stelsel" om met name op 
wachtgelden te kunnen besparen, gaat vcorbij aan het feitelijke probleem van de geringe 
mobiliteit van het wetenschappelijk personeel op de arbeidsmarkt. 

-9-

De concepten "zorgzame samenleving l1 en IIsociale vernieuwing" ten spijt, neemt het 
aantal menscn dat voor elemcntaire hulpverlening afltankelijk is van vrijwilligersorga
nisaties weer toe. 

-10-

Het gebruik van qualltumcomputers zal cen geheel nieuwe toepassillg van Heisenberg's 
onbepaaldheids principe teweeg brcngen. 

-11-

De steeds verdergaande inperking van het aantal onderwijsuren in de categoric basiswe
tenschappen, zorgt binnen de shldie gcnceskunde VOOf een verschuiving van "begrip" naar 
"patroonherkenning" . 

-12-

Het legaliseren van het gebruik van harddrllgs werkt een terminale oplossing van dit 
probleem in de hand. 

-13-

De "Yerenigde Naties" is een contradictio in lerminis. 

-14-

De rckenkllndige vaardigheid van de hcdcndaagse scholicr or stmh.'nt kan worden 
berekend uit de capaciteit van de microprocessor in zijn rckcnmal'ilil1l' of P.c. gedeeld 
door het aantal typefouten. 

-15-

Het feit dat de Ill.ccstc proefschriften slechts een HUh..'llt" h'IUh.'Il. dOl't ten onrechte 
vermoeden dat dcze het werk aileen heeft gedaan. 




