
STELL!NiEN 

1. Choriocarcinoam-cellijnen zijn ongeschikt als model voor 
de studie van placentaire ijzeropname. 

Dit proefschrift. 

2. Het verwisselen van de begrippen "transferrine-recep
toren" en "transferrine-bindingsplaatsen" duidt op een 
scherp, zij het onbewust inzicht in de precisie van Scat
chard-analyse. 

Ciechanover, A., Schwartz, A.L., Dautry-Varsat, A. 
and Lodish, H.F. (1983). 
J. BioL. Chem. 258, 9681-9689. 

3. De fysiologische betekenis van verschillen in koolhydraat
ketens van transferrine dient mede bezien te worden in 
het licht van recente aanwijzingen voor transferrine
receptor heterogeniteit • 

• Cotner, T., Das Gupta, A., PapayannopouLou, T. 
and StamatoyannopouLos, G. (1989). 
BLood 73, 214-221 . 

. Hunt, R.C., RiegLer, R. and Davis, A.A. (1989). 
J. BioL. Chem. 264~ 9643-9648. 

4. Ten onrechte laten de Jong en van Eijk buiten beschouwing 
of in hun groepen zwangere vrouwen ijzersuppletie ge
bruikt wordt. 

DeJong, G. and van Eijk, H.G. (1988). 
ELectrophoresis 9, 589-598. 

5. IJzer is in vivo niet at random verdeeld over de beide 
ijzerbindingsplaatsen van transferrine • 

• Beguin, Y., Huebers, H. and Finch, C.A. (1988). 
CLin. Chim. Acta 173, 299-304 . 

• Van Eijk, H.G. and van Noort, W.L. (1986). 
CLin. Chim. Acta 157, 299-304. 



6. De gedachte dat de mens biologisch evenwicht verstoort be
rust op ten rninste twee foutieve vooronderstellingen. Er is 
inmers noch sprake van een dualisrne mens-natuur, noch van 
biologisch evenwicht. 

7. Spectaculaire rnedische berichten in de lekenpers dienen veel
al een ander doel dan louter inforrnatie-overdracht. 

8. Bij de behandeling van kinderen met acute lyrnfatische leuke
rnie verdient het aanbeveling om in de rernissie criteria ook 
de irmn.mologische marker analyse te betrekken, opdat een re
cidief zo snel mogelijk behandeld kan worden. 

9. Het aantal levend geboren kinderen, en niet het aantal zwan
gerschappen per terugplaatsing vorrnen de baten van behande
lingen met behulp van In Vitro Fertilisatie. 

10. Het is een hedendaags rnisverstand dat "overheid" synoniern is 
aan "overlast". 

ll. In de politiek geldt al te vaak: beter ten hele gedwaald dan 
ten halve gekeerd. 

12. De kip is een dier dat is uitgevonden door een ei dat graag 
een ander ei erbi j wilde. 


