
STELLING EN 

I. Endotoxinemie komt voor bij leverziekten. zoals acute hepatitis en cirrose. 

2. Endotoxinemie wordt vooral waargenomen bij Ieverziekten gepaard gaande met 
een of meer van de volgende com plica ties. zoals encefalopathie. ascites. een ver~ 
laagd aantal trombocyten. een verlaagd gehalte aan stollingsfactoren gemeten 
met de normotest. een verminderde nierfunctie en een fataal beloop. 

3. De werking van bet reticulo-endotheliale systeem (RES) bij patitnten met ac~te 
hepatitis en bij pati0nten met levercirrose verschilt significant van die bij gezonde 
proefpersonen. Het verschil in RES-werking verklaart echter niet bet al ofniet 
optreden van endotoxinemie bij deze patienten met leverziekten. 

4. Het verhoogde gammaglobulinegehalte in serum bij patienten met levercirrose 
is een belangrijke factor bij de bescherming tegen endotoxinemie. 

5. Een verlaagd prekallikrelne-gehalte in plasma van patienten met levercirrose 
kan. be halve door een verminderde synthese door de lever. ook verklaard wor
den door het bestaan van endotoxinemie bij deze patienten. 

6. Het gehalte aan lysozym in plasma is geen gevoelige maat voor de werking van 
het reticulo-endotheliale systeem. 

7. De darmmucosa is een belangrijke barrihe voor de absorptie van endotoxinen 
vanuit zowel de dunne als de dikke darm. 

8. Bij chronisch bloedverlies uit de tractus digestivus dient a!tijd endoscopisch 
onderzoek naar het bestaan van vaatafwijkingen in deze tractus verricht te wor
den. 



9. Bij jonge mensen met recidiverende luchtweginfecties en langdurig bestaande 
afwijkingen in een van de ondervelden moet aan longsekwestratie worden ge
dacht. 

10. Een centraal veneuze lijn dient soepel te zijn en na het inbrengen goed gefixeerd 
te worden. De procedure van het aanleggen van een dergelijke lijn is pas voltooid 
als men zich met een rOntgenfoto ervan overtuigd heeft dat de ligging van de lijn 
goed is. 

II. De aanwezigheid van vee I witte jassen rond een ziekenhuisbed zegt meer over de 
kwaliteit van de wasserij dan over de patiE:ntenzorg. 

12. De beste medicijn tegen vermoeidheid is enthousiasme. 

13. Zij die een proefschrift schrijven zijn. dunkt me. meer te beklagen dante benij
den daar ze zich eindeloos aftobben. 
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