
S T E L L I N G E N 

I 

De conclusie van Elkhouly en Führer dat het verloop van de ogenschijn

lijke afstervingssnelheidsconstante met toenemende ampicilline concen

tratie in het medium, verschillend is voor normale cellen en siero

plasten van E.~oli, is voorbarig. 

Elkhouly AE en Führer C. 
J Antibiot (Tokyo!. 1978; 31; 229-236. 

II 

Het testen van kwalitatieve methoden voor de bepaling van de in-vitro 

gevoeligheid van bacteriestammen voor antibiotica kan beter worden uit

gevoerd met behulp van een beperkte, rationeel samengestelde stammen

populatie dan met een grote willekeurig samengestelde populatie bestaan

de uit routinematig geisoleerde stammen. 

Degener JE, Thonus IP en Michel MF. 
Ant v Leeuwenhoek 1981; 47: 74-76. 

III 

Het gebruik van weefsel-kamers voor het bepalen van geneesmiddel concen

traties in de interstitiële weefselvloeistof is alleen zinvol indien de 

jui&te proefomstandigheden worden toegepast. 

Petersen LR, Gerding DN en Fasehing CE. 
J Antimierob Chemother 1981; 7: 71-74. 

IV 

In een routine bacteriologisch laboratorium verdienen chemische of 

fysische methoden voor de bepaling van antibioticum concentraties in 

patiëntenmateriaal de voorkeur boven microbiologische methoden. 

V 

Om te vermijden dat het gezegde "publiceren of ten onder gaan" een te 

grote invloed op het wetenschappelijk onderzoek krijgt, dient de beoor

deling van publicaties met behulp van een gedifferentieerde methode 

plaats te vinden. 



VI 

Het is gewenst ook de auteur te betrekken bij het beoordelen van zijn 

wetenschappelijke publicaties. 

Becker HA en Van de Merwe C. 
Vniv en Hogeschool 1981; 27: 3-24. 

VII 

Bezuiniging is geen geldig argument voor het achterwege laten van 

contröle experimenten. 

Pearson. RD, Steigbigel RT, Davis HT en Chapman SW. 
Antimierob Agents Chemother 1980; 18: 699-708. 

VIII 

Aangezien stellingen aanvechtbaar moeten zijn, doet het opnemen van stel

lingen, welke betrekking hebben op het proefschrift, afbreuk aan de ver

dediging hiervan. 

IX 

Ten onrechte worden in het dankwoord van een proefschrift de bij het 

onderzoek betrokken infrastructurele voorzieningen van de universiteit 

veelal vergeten. 

x 

Het is gewenst dat nieuwe uitgaven van woordenboeken der Nederlandse 

taal het woord "gospel" zullen bevatten onder vermelding van beide be

tekenissen van het woord. 

I.P.Thonus Rotterdam, 16 september 1981. 


