STELLING EN

I.
Het supprimerend effect van glucocorticoiden op de hypothalamus-hypofysebijnieras kan verminderd worden door verhoging van het niveau van de neurotransmitters, die de afgifte van CRF stimuleren.

II.
Het gepostuleerde mechanisme van een negatieve terugkoppeling van ACTH
zelf op de reactiviteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras is onder fysiologische omstandigheden van ondergeschikt be lang.

m.
De rol van serotonine in de regulatie van de secretie van CRF is van grater
fysiologiseh be lang dan tot op heden word! aangenomen.

IV.
Door het gebruik van synthetisch vervaardigd CRF bij het differentieel-diagnostisch onderzoek van het syndroom van Cushing zullen de valkuilen die daar
bestaan niet ontlopen kunnen worden.

v.
Het adequaat opsporen en eventueel behandelen van vitamine B 12- en/of
ijzerdeficienties bij patienten met een Bll resectiemaag lijkt zinvoller dan het
zoeken naar een carcinoom in het stoma.

VI.
lndien de activiteit van de oogverschijnselen bij een patient met een ernstige
ophthalmic Graves' disease weer toeneemt, bij het verminderen van de dosis
corticosteroiden, die nodig waren om de ernst van de symptomen te bestrijden,
dient als eerstvolgende behandelingsmogelijkheid bestraling van de retroorbitale ruimte overwogen te worden.

VII.
De verdergaande ontwikkeling van intensive care afdelingen in algemene
ziekenhuizen zal door de budgetfinanciering ernstig worden verstoord.

VIII.
Bij de stagering van het primair bronchuscarcinoom kan de mediastinoscopie
achterwege worden gelaten, wanneer de CT scan van de thorax geen vergrote
lymfklieren in het mediastinum laat zien.

!X.

De diagnose Q-koorts bij een patient met een pneumonie dient steeds overwogen te worden, ook wanneer contacten met vee, melk en excreta niet duidelijk
zijn.

X.
De wederzijdse 'stereotypering' door huisarts en specialist bemoeilijkt de
samenwerking tussen de eerste en de tweede lijns gezondheidszorg.

XI.
Veel misverstanden in het contact tussen arts en patient komen voort uit het
feit, dat de patient andere aspecten van zijn klacht als probleem ziet dan de arts,
en dat beiden dit niet van e!kaar we ten.

XII.
ln het Iicht van de instemming van politiek Nederland met de thans in gang
zijnde ontmanteling van de universiteiten valt te vrezen dat dit volk nu niet
meer voor de oprichting van de Leidse universiteit, maar voor belastingverlaging zou hebben gekozen.
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