
STELLINGEN 

De foetale leverstamcel onderscheidt zich van de beenmergstamcel zowel in differen
tiatie- als in proliferatie-eigenschappen. 

[[ 

Ondanks de overwegend negatieve resultaten van foetale leverceltransplantatie in het 
verleden liggen de mogelijkheden van deze therapie bij kinderen met ernstige ge
combineerde immuundeficienties volledig open. 

[[[ 

Het perspectief van beenmergtransplantatie als onderdeel van kankerbehandeling 
ligt niet alleen in de bestrijding van neoplastische aandoeningen die van het been
merg uitgaan, maar minstens evenzeer in de behandeling van tumoren die een andere 
origine en lokalisatie hebben. 

IV 

In de pathogenese van bacteriële ontstekingen van de lagere luchtwegen geassocieerd 
met virale infecties, speelt waarschijnlijk niet zozeer het cytopathologisch effect als 
wel de geïnduceerde of verergerde bronchusobstructie de grootste rol. 

V 

De effectiviteit van tetracycline-preparaten in de gebruikelijke dosering bij patiënten 
die bepaalde anti-epileptica gebruiken, is onzeker, ook bij goede bacteriële ge
voeligheid. 

Penttilä, 0. et al., Brit. med. Journ., 1, p. 535-536, 1974. 

VI 

Het is een illusie te veronderstellen dat de incidentele communicatieve "piek
ervaringen" zoals die in een aantal moderne groepstechnieken worden mogelijk 
gemaakt de orthodoxe, meer langdurige, groepspsychotherapie bij de behandeling 
van neurotische kontaktstoornissen kunnen vervangen. 

VIl 

Gebruik van rifampicine zou kunnen interfereren met de betrouwbaarheid van orale 
anticonceptie. 

Edwards, 0. M. et al., Lancet, ii, p. 549-551, 1974. 



VIII 

De initiële fase van de kankerinductie door straling, chemische carcinogenen of 
oncogene RNA-virussen zou kunnen zijn de insertie van proliferatie-genen op een 
zodanige plaats in het cellulaire genoom dat zij ongeremd tot expressie kunnen 
komen. 

IX 

Gezien de betekenis van in vitro kweek-parameters voor de diagnose en prognose 
van proliferatieve en hypoplastische aandoeningen van het haemopoietische apparaat 
dient de "beenmerg-kweek in agar" als laboratoriumbepaling in het ziekenfonds
pakket te worden opgenomen. 

x 
Het streven naar vervanging van de zogenaamde chemisch-economische door de 
biologisch-ecologische landbouw vormt geen wezenlijke bijdrage tot een oplossing 
van het wereld-voedsel vraagstuk. 

XI 

De opvatting dat - na meer dan 25 jaar oorlog - de Palestijnse identiteit tot zijn recht 
zou kunnen komen op het grondgebied waarop de Israëlische samenleving recht op 
háár identiteit heeft verworven, is een pleidooi voor een "tweede Ulster". 

Rotterdam, 29 januari 1975 B. Löwenberg 


