STELLINGEN

l.

De suggestie van Kuehl et al., dat het prostaglandine endoperoxide PGG

2
ontstekingsreakties bevordert, wordt nauwelijks experimenteel ondersteund.

F.A.Kuehl, J.L.Humes,

R.W.Egan~

E.A.Ham, G.C.Beveridge en G.C. van

Arman. Nature, 265 (1977) 170-173
2.

De vraag hoe phospholipiden in membranen van bloedplaatjes

11

gelabelled 11

kunnen worden met radioaktief arachidonzuur, zonder dat dit wordt omgezet
door een cyclo-oxygenase, wordt door Bills et al. en Schoene en Iacono
ten onrechte ontweken.

T.C.Bills, J.B.Smith en M.J.Silver. Biochim. Biophys. Acta, 424
(1976) 303-314

N.W.Schoene en J.M.Iacono. In: Advances in Prostaglandin en Thromboxane Research, Eds.: B.Samuelsson en R.Paoletti, Raven Press,
New York (1976) Volume II, p 763-766
3.

Het verdient aanbeveling bij ontstekingsonderzoek bet accent te verleggen
van endogene ontstekingsbevorderende faktoren naar endogene faktoren die
een ontstekingsreaktie bekorten.

4.

De huidige schaarste aan geldmiddelen voor onderzoek vermindert het aantal zinloze dierproeven waarschijnlijk meer dan pleidooien tegen vivisectie.

5.

Hoewel oak de zee zijn

11

ups en downs'' heeft, is de markt voor ntranquil-

izerstt mogelijk tach begrensd.
6.

Rationele argumenten pleiten tegen ''plezierjache' op wilde ganzen. Daarom is het triest dat deze ''sporttt na herziening van de jachtwet (1 maart
1977) nog geoorloofd is
T.Lebret, Th.Mulder, J.Philippona en A.Timmerman.
in Nederland", Thieme, Zutphen (1976)

"Wilde ganzen

7. De vogelmoord in zuideuropese landen, waartegen terecht door Nederlandse
natuurbeschermers wordt geageerd, vertoont overeenkomsten met de Nederlandse haring- en tongvisserij.
8. De herindustrialisatie van de voormalige mijnstreek is voor Zuid Limburg
een dubbele mislukking gebleken:

niet alleen is er onvoldoende werkgele-

genheid gecreeerd, maar bovendien is er tevergeefs schaarse ruimte opgeofferd aan industrieterreinen en "verbeteringen" van de infrastruktuur.
9. Bij politieke besluitvorming wordt soms vreemd met milieubelangen omgesprongen. Zo is

Zuid Beveland enerzijds beveiligd door verhoogde dijken

langs een open Westerschelde, terwijl anclerzijds alleen een geld en milieu
verslindende gedeeltelijke afsluiting van de Oosterschelde politiek haalbaar was.
10. Een receptor is een farmakologisch begrip, wat nag niet betekent dat farmakologen begrijpen wat een receptor is.
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