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1. Gezien de gebleken soortafhankelijkheid van de bindingssnelheidsconstante van 

koolmonoxide aan hemoglobine (9), is een correcte interpretatie van gegevens 

verkregen uit diermodellen betreffende de overdracht van koolmonoxide van 

alveoli naar capillair bloed beperkt tot die diersoorten waarin 9 is bepaald. 

Dit proefschrift 

2. Varkens, die betrokken worden bij onderzoek naar de koolmonoxide (CO) 

overdracht in de longen, dienen in CO-vrije ruimten te worden ondergebracht. 

- voortvloeiel1d uit onderzoek vall dit proefschrift -

3. Het ongenuanceerd en voortijdig naar buiten brengen van onderzoeksresultaten, 

dat het gebruik van derde generatie contraceptiva een verhoogd risico geeft op 

veneuze trombose, heeft de gezondheid van pil-gebruiksters nadelig beïnvloed. 

4. Het wordt tijd dat de bijsluiter van geneesmiddelen, thans een 'juridisch' document 

met een opsomming van alle mogelijke bijwerkingen die ooit geregistreerd zijn, 

een puur informatief en voorlichtend karakter krijgt. 

5. De druk die op artsen wordt uitgeoefend om hun medisch handelen af te stemmen 

op het ziekenhuisbudget is in strijd met de eed of belofte van Hippocrates. 

T.A.lV. Splimer. IKR-bulletill 1996;20:76 

6. Zwangerschapsdiabetes komt voort uit een escalerend conflict over de 

glucosespiegel tussen het embryo en de moeder, waarbij het embryo steeds meer 

van het hormoon humane Placentale Lactogeen produceert en de moeder steeds 

meer insuline. 
D. Haig. Quart Rel' of Biol 1993;68:495-532 

7. Patiënten met moeheidsklachten zijn niet gebaat bij het advies het toch vooral 

rustiger aan te doen. 

J.E. Graydoll et al. Cancer Nurs 1995;18:23-28 

BL Beha et al. Nurs Res 1993;42:93-99 



8. Alles wat waard is om te worden weggesneden bij patiënten met 

huidaandoeningen, is tevens waard om nader te worden onderzocht: "One should 

seek the truth in stead of burn the evidence". 

T. StephelIsall. Br J Rasp Med 1992;48:10-12 

9. De invoering van een valuteerbare externe (leer-lwerk periode voor HAlO's om de 

verlenging van de huisartsenopleiding te kunnen financieren gaat voorbij aan de 

oorspronkelijke doelstelling van de verlenging van de opleiding met een jaar. 

10. Statistische methoden zijn bedoeld om na te gaan of een klinisch relevante 

bevinding niet op toeval berust; helaas wordt de statistiek steeds vaker toegepast 

om niet klinisch relevante verschillen te toetsen op hun significantie. 

11. De wetenschappelijke kwaliteit van onderzoeksgroepen is niet eenvoudig uit te 

drukken in een kwantiteit. Dat dit toch gebeurt heeft grote impact op het bestaan 

van de onderzoekers en het voortbestaan van de onderzoeksgroepen. 

12. "Carrying an umbrella prevents lion attacks." 

D.R. AlIdersall. J CUli EpidemioI1991;44:335-337 




