STELLINGEN
I

Voor de evaluatie van de nadelige gevolgen van bestraling door
UV afkomstig van zonlicht en van kunstmatige bronnen, zoals
solaria, is het van belang de effecten van de interactie tussen
verschillende typen UV in gekweekte cellen te bestuderen.
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De bepaling van de remming van de DNA synthese in cellen als
gevolg van blootstelling aan een stof is niet geschikt als
"screenings"test voor het detecteren van carcinogene stoffen.
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Er is een te groot verschil in veiligheidsvoorschriften ten
aanzien van de opslag, het gebruik en met name het verwijderen
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In het chemie-onderwijs dient het gebruik van het begrip
oxidatiegetal (van een atoom) uit wetenschappelijk en didactisch
oogpunt beperkt te worden.
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VIII
Pilkis en medewerkers hebben bij het trekken van de conclusie
dat D-fructose-1,6-difosfaat de inactivering van L-type pyruvaat
kinase remt, geen rekening gehouden
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De bewering van Tikchonenko en medewerkers, dat "virus-like
particles" die geisoleerd zijn uit schimmelcultures, infectieus
zijn voor bacteri~n, is onvoldoende gefundeerd.
Tikchonenko, T.I •• et al., Nature (Londen), 249 (1974)
454-456.

x
Bij de localisatie van genen tot op het moleculair niveau moet
rekening gehouden worden met discrepanties, veroorzaakt door
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die
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Burghouts en PrUst hebben ten onrechte uit hun eigen gegevens de
conclusie getrokken dat de overlevingskansen van pati~nten met
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