
STELLINGEN 

1. Op basis van de aanwezigheid van antistoffen tegen eilandjes 

van Langerhans kan diabetes mellitus bij kinderen worden ·vast

gesteld vóórdat de kinderen van insuline-injecties afhankelijk 

zijn geworden. 

2. Het HLA-systeem codeert niet alleen voor erfelijke factoren 

die geassocieerd zijn met gevoeligheid voor insuline-afhanke

lijke diabetes, maar speelt ook een rol in het beloop van het 

ziekte-proces. 

3. Antistoffen tegen de receptor voor insuline kunnen deel uitma

ken van de ontstaanswijze van de ziekte en kunnen interfereren 

met de beoordeling van de klinische effecten van de behande

ling met insuline. 

4. In Nederland worden per jaar bijna 500 nieuwe gevallen van 

diabetes mellitus bij een leeftijd van 0-19 jaar vastgesteld; 

het aantal bestaande gevallen in deze leeftijdsgroep wordt op 

ruim 4.000 geschat. 

5. Dê rol van virussen bij de ontstaanswijze van diabetes melli

tus bij kinderen is onduidelijk. 

6. Thuisbehandeling als methode van behandeling van kinderen met 

diabetes mellitus verdient op ruimere schaal te worden toege

past. 

7. Componenten van geglycosyleerd hemoglobine kunnen niet worden 

gebruikt als parameter voor de metabole instelling van langer 

bestaande, labiele diabetes mellitus. 



8. De behandeling van langbestaande vetzucht bij kinderen is on

voldoende gebaseerd op inzicht in de pathogenese. 

(The obese child, Leonard S. Traitz, 1982) 

9. De introductie van probleem-gerichte status verzekert de ra

tionele patiëntenzorg op zich niet, maar werpt belangrijke 

specifieke vraagstukken op. 

{Principes van klinisch denken en handelen, 

Henrik R. Wulff, 1980) 

10. Statistische methoden hebben betrekking op empirische gege

vens. Het doel van hun toepassing is het nemen van beslissin

gen. 

(Angewandte Statistik, L. Sachs, 1974) 

11. Het beginsel van democratie is niet dat de meerderheid gelijk 

krijgt, maar dat minderheden gelijke rechten krijgen. 

(A.C. Josephus Jitta, hoogleraar Staatsrecht, 

1932) 

12. Een "Statue of Responsability" op het eiland van Alcatraz in 

de baai van San Francisco, zou een belangrijk symbool voor het 

vrije Westen zijn, tegenover het "Statue of Liberty" voor de 

kust van New York. 

(E.J. Nackord, hoogleraar Psychologie, 1981) 

13. Het verzakken van de aardbodem in de provincie Groningen wordt 

voorkomen door het inpompen van Russisch aardgas. Daaruit kan 

de terugverhuizing van de PTT worden gefinancierd. 

(Geheime ministeriële notitie, 1990) 
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