STELLINGEN

I. De resultaten van Van Bahr et al. en Cinti et al. geven indirekt
steun aan de opvatting dat de type I bindings plaatsen aan cytochroom

P-450 (of althans een deel daarvan) binnen de mikrosomale membraan
liggen.

C. van Bahr" H. Vadi" A. fjorlin en P. Moldéus., Acta pharmacol. et
toricoL 38, 513 (1976)

D.L. Cinti" E.E. Goluh en F. Bronner., Biochem. Biophys. Res. Commun.
?2, 546 (1976)
Dit proefschrift

2. Indien 5-(p-hydroxyfenyl)-5-fenylhydantoine (HPPH) inderdaad de
binding van hexobarbital aan cytochroom P-450 kompetitief inhibeert,
zoals Stavchansky et al. beweren, zou dit impliceren, dat HPPH de
type I plaats bezet zonder zelf de daarvoor karakteristieke
spektrale verandering te induceren.

S.A. Stavcha:asky., H.B. Kostenbauderen YI.C.
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3, 557 (1975)
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3. De door Andreasen et al. uitgevoerde berekeningen om een korrelatie
tussen antipyrine klaring en enkele metabole leverfunkties aan te
tonen, leveren geen zinvolle informatie.

P.B. Andreasen, L. Ranek~ B.E. Statland en N.
clin. Invest. 4~ 129 (19?4)
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Eur. J.

4. Indien bij het testen van een nieuw farmakon blijkt, dat na toediening hiervan het cytochroom P-450 gehalte van de lever is verhoogd,
kan worden gekonkludeerd, dat de mate van binding en metabolisme
van andere farmaka verhoogd, verlaagd, of gelijk gebleven zal zijn.
5. Zolang het Nederlandse bosbezit zich veel verder uitstrekt dan een
100 meter brede strook langs autowegen en kampeerterreinen, zal het
weinig lijden onder de rekreatiedruk.

6. Een verbod om produktieve arbeid te verrichten wanneer men een
werkloosheidsuitkering ontvangt, is niet te verenigen met de eis
alles in het werk te stellen een nieuwe betrekking te verkrijgen.
7. Gezien de in diverse landen steeds strenger wordende invoerbepalingen met betrekking tot de steriliteit van de aardkluit bij
boomkwekerijgewassen, lijkt het gewenst, dat de kweker zich wat
vrijer opstelt ten aanzien van het traditionele begrip 'grond'
als noodzakelijk medium voor de voort- en opkweek van die gewassén.
8. Het is betreurenswaardig, dat sommige auteurs van inleidingen tot
het Go-spel enkele karakteristieke verschillen tussen Go en schaken
menen te moeten illustreren aan de hand van verschillende typen
van oorlogvoering.
9. Het is niet terecht er van uit te gaan, dat de oorzaak van een
emotionele weerstand tegen het uitvoeren van bepaalde opgedragen
wetenschappelijke eksperimenten bij de uitvoerende zelf moet
worden gezocht.
10. De reeks beschermd verklaarde inheemse plantesoorten raakt voornamelijk bekend bij diegenen tegen wie de planten geen bescherming
behoeven.
1!. Een omschrijving als: 'elkaar zodanig ontmoeten dat de of het
een zich aan beide zijden van de of het ander voortzet', zou men
eerder verwachten aan te treffen in een kryptogram dan in een
groot woordenboek der Nederlandse taal.
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