
STELLINGEN 

1 

Het is- zinloos een medicamenteuze therapie bij hypertensie in te stellen 

indien veelvuldig meten van de bloeddruk niet te verwezenlijken is. 

2 

Voor het vinden van een karakteristieke waarde van de bloeddruk in een 

bepaalde periode bij een patient moet om een juiste schatting van het 

werkelijke gemiddelde te kunnen maken, een indruk worden verkregen 

over de standaardafwijking van dat gemiddelde. 

3 

Het meten van de ''basale'' bloeddruk heeft geen voordelen boven bet meten 

van de 11willekeurige'' bloeddruk. 

4 

Het racemisch mengsel van alfa -methyldopa is inferieur aan de L-isomeer 

voor zover toxiciteit op lange termijn dosisafhankelijk is" 

5 

Klinische farmacologie is een niet weg te denken element in een verant

woorde gezondheidsorganisatie. 

6 

Klinische geneesmiddelenonderzoek is uitsluitend uitvoerbaar door nauwe 

samenwerking tussen deskundigen uit verschillende klinische en niet-klinische 

vakgebieden. 

7 

Artsen maken in het algemeen te weinig gebruik van de kennis van de apotheker. 



8 

Goede voorlichting over bet toepassen van geneesmiddelen is alleen te geven 

vanuit eigen ervaring met patientenzorg. 

9 

De abundante verkrijgbaarheid van farmaca in gefndustrialiseerde Ianden 

is te vergelijken met de aanvalsdruk van ziektekiemen in ontwikkelings

landen. 

10 

De medicamenteuze behandeling van varicosis cruris met flavonoiden 

berust op een gedachtengang die Hansje Brinker ook gehad moet hebben 

toen hij zijn vingertje in de dijk stak. 

11 

Van bet woord nascholingscursus, een leergang bedoeld om ontwikkelingen 

in een bepaald vakgebied te etaleren, mag men de eerste twee letters 

weglaten. 

12 

De ondersteunende behandeling met diuretica in doseringen zoals die toe

reikend zijn bij de behandeling van hypertensie, behoeft meestal geen 

kaliumsuppletie. 

13 

Bij de behandeling van acute nierinsuffici8ntie is het in korte tijd toedienen 

van hoge doses furosemide niet van nut. 

14 

Evenredige vertegenwoordiging der sexen bij toelating tot studierichtingen 

waarvoor een numerus fixus geldt is een selectiecriterium waartegen 

niemand heden ten dage bezwaar zou mogen aantekenen. 
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