
STElliNGEN 

Door de dagelijkse bepaling van de lntralipid bloedspiegels gedurende parenterale voeding is het 
mogelijk de toegediende vetdosis aan te passen aan de vet clearing capaciteit van de patiënt. 

Dit proefschrift. 

11 

Bij dikke kinderen bestaat er een positieve correlatie tussen het overgewicht en• de plasma 
postheparine lipoproteine Iipase activiteit. 

Dit proefschrift. 

lil 

Bacteriële infecties bij apen resulteren in een vermindering van de plasma postheparine lipo
proteine Iipase activiteit en in hypertriglyceridemie. 

Kaufmann R. (1974) 
Cl in. Res. XXII, 3, 472A. 

IV 

De vorige stelling zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat kinderen die een sepsis ont
wikkelen gedurendetotale parenterale voeding intolerant worden voor intraveneus toegediend vet. 
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De activiteit van lipoproteine Iipase gemeten in aceton poeders van weefsels geeft geen infor
matie over het vermogen van deze weefsels serum triglyceriden in vivo te hydrolyseren. 
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DaviesP. et al. (1974) 
FEBS-Ietters 45, 271. 

De orale vet tolerantie test is een simpele en waardevolle test voor het screenen op intestinale 
malabsorptie bij kinderen. 

Goldbioom R. (1964) 
Pediatrics 34, 815. 



VIl 

Het niet vinden van steatorrhoe bij een kind met vermoedelijke malabsorptie sluit de diagnose 
gluten overgevoeligheid niet uit daar steatorrhoe in 30% van de patiënten met coeliakie ontbreekt. 

VIII 

Egan-Mitchell B. (1972) 
Arch. Dis. Childh. 47, 238. 

De meting van H2 in de uitademingslucht is een methode, die een aanwinst kan zijn voor het 
vaststellen van koolhydraat maldigestie of malabsorptie. 

Levitt M.D. (1970) 
J. Lab. Cl in. Med. 75, 937. 

IX 

Bij het ontwerpen van een programma voor de screening van erfelijke stofwisselingsziekten heeft 
de bepaling van het serum cholesterol gehalte bij alle éénjarige kinderen hoge prioriteit. 
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Darmadv J.M. et al. (1972) 
Brit. Med. J. 2, 685. 

Gastraintestinale fiberendoscopie bij kinderen maakt een betere diagnose en daardoor een meer 
aangepaste therapie en follow~up mogelijk. 

XI 

C'est curieux, tout ce qu'il faut savoir avant de savoir qu'on ne sait pas grand chose! 


