
Stelling en 

1 - Bij behandeling van chronische hepatitis B met a-interferon zal verlenging van de 
standaard behandeling van 1 2 - 1 6 weken leiden tot een beter behandelingsresultaat. 

dit proefschrift 

2 - Kwantitatieve HBeAg meting is een betrouwbare methode om behandeling van een 
chronische hepatitis 8 infectie te vervo!gen. 

3 - 'Gezonde HBsAg drager' is een contradictio in terminis. 

dit proefschrift 
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4- Naarmate er meer virussen ontdekt worden, zullen meer mensen met een autoimmuun 
hepatitis een virus hepatitis blijken te hebben. 

5 - Chronische hepatitis D is een moeilijk te elimineren virusinfectie, waarvoor onderhouds
therapie gericht op onderdrukking van virusreplicatie geindiceerd is. 

dit proefschrift 

6 - in de twintigste eeuw hebben moderne technieken om op rationale gronden tot een 
behandelingsadvies te komen in veel gevallen geleid tot de zelfde behandeling als onze 
voorouders millenia geleden op empirische gronden gaven. 

7- In de bijsluitertekst van transderma!e nitroglycerine pleisters: "De patient is hierdoor het 
gehele etmaal beschermd tegen aanvallen van angina pectoris", dient de volgende 
verandering te worden aangebracht: "De patient is hierdoor na een geheel etmaal 
onbeschermd tegen aanvallen van angina pectoris". 

8- Kinderen neemt men niet, zij zijn een geschenk van de natuur. 

9 - Wanneer interpretatie van anamnestische en fysisch diagnostische bevindingen tot een 
consult van de internist leiden, vervallen superspecialisten tot subspecialisten. 

1 0- lndien behandeling zich beperkt tot een ziek orgaan zonder daarbij de zieke mens te 
beschouwen, verdient het specialisme "heel"kunde het predikaat "half"kunde. 

11- Leven met diabetes mellitus is schipperen tussen een ontregeld Ieven en een ontregelde 
diabetes. 

12- "Orale antidiabetica" is een foutieve benaming voor medicijnen die slechts de bloedglu
cose spiegel verlagen. 

13- "I don't mind your thinking slowly: 1 mind your publishing faster than you can think". 
W. Pauli 

14- Gezondheid op hoge leeftijd is een zegen, met name als je gezond genoeg bent om uit 
het ziekenhuis te blijven. 

Luuk Berk, Capelle a/d lJssel, 6 november 1991. 


