
STELLINGEN 

De bij dialyse-patienten voorkomende hypertriglyceridaemie berust 

niet op uitputting van de lipoproteine lipase-activiteit door frequente 

intraveneuze toediening van heparine. 

Dit proefschrift, hoofdstuk II en III. 

II 

De door Mordasini e.a. bij patienten met nierinsufficientie gevonden 

verlaging van de hepatische triglyceridase-activiteit, kan niet door een 

versnelde afbraak van dit enzym (zoals door hen gesuggereerd) worden 

verklaard. 

Mordasini e.a. (1977) New Engl. J. Med. 297, 1362. 

Dit proefschrift, hoofdstuk III. 

III 

De conclusie van Cramp e.a .• dat verhoogde aanmaak van triglyceriden 

in de lever de belangrijkste oorzaak is van de hypertriglyceridaemie bij 

chronische nierinsufficientie, wordt niet door hun resultaten gewettigd. 

Cramp e.a. (1977) Clin. Chim. Acta 76, 237. 

IV 

De paging van Beaumont's groep om met dierexperimentele gegevens hun 

gelijk in de kliniek -- nl. dat om-de-dag-toediening van corticosteroi

den de hyperlipaemie bij patienten met een niertransplantaat tegen

gaat -- kracht bij te zetten, is door hun proefopzet gedoemd te mis

lukken. 

Galla e.a. (1978) J. Lab. Clin. Med. 91, 123. 



v 

Bij de beoordeling van een matige verhoging van het prolactine

gehalte in plasma dient nierfunctie-verlies in de overwegingen te worden 

betrokken. 

Cowden e.a. (1978) Clin. Endocrinol. 9, 241. 

VI 

De door Plauchu aan gliclazide toegeschreven gunstige invloed op het 

beloop van (sub)klinische vormen van suikerziekte, kan evenzeer teweeg

gebracht zijn door de gelijktijdig toegepaste veranderingen in de samen

stelling van het voorgeschreven dieet. 

Plauchu (1976) Lyon Medical 235, 71. 

VII 

Bij patienten, lijdende aan atrofia gyrata chorioidiae et retinae 

dient in een zo vroeg mogelijk stadium een proefbehandeling met pyri

doxine te worden toegepast. 

Shih e.a. (1978) Am. J. Hum. Genet. 30, 174. 

VIII 

De soms indringende voorlichting van de Nederlandse Hartstichting 

aangaande voedingsvoorschriften heeft in ieder geval als resultaat, dat 

het rouwproces van nabestaanden van aan plotse hartdood overleden 

mensen, wordt verzwaard door ernstige schuldgevoelens. 

IX 

Een tetracycline-preparaat mag nimmer vlak voor het slapen gaan 

worden ingenomen. 

Crowson e.a. (1976) JAMA 235, 2747. 



X 

De zegswijze ''zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens'' gaat 

niet op voor de glandula pinealis van de kip. 

Binkley e.a. (1978) Science 202, 1198. 

Kasal e.a. (1979) Science 203, 656. 

XI 

Er bestaat geen verschi1 in de wijze, waarop wasmiddelen en 11 Current 

Contents!! worden aangeprezen aan potentiele klanten. 

X I I 

De kledij waarin de meeste mensen, opgenomen in een ziekenhuis, zich 

door een dergelijk instituut bewegen, doet vermoeden dat hun dag-nacht

ritme ernstig verstoord is. 

XIII 

Nu het algemeen geaccepteerd is, dat de docent niet behoort te roken 

voor de klas, zal de volgende maatregel moeten zijn docenten met een 

overgewicht van meer dan 20 % niet voor de klas te laten staan. 
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