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STELLINGEN 

Bij het testen van de anamnestische cellulaire immuunresponse met virale anti

genen in l'i1ro, dient men rekening te houden met niet-immunologische inter

akties tussen bestanddelen van het testantigeen en immunologisch aktieve 

cellen. 

2 

De verhoogde antistof productie tegen het Epstein-Barr virus capside antigeen 

(EBV-VCA) bij patienten met de ziekte van Hodgkin hangt samen met stoor

nissen van de EBY-specifïeke cellulaire immuniteit en weerspiegelt een toename 

van de hoeveelheid EBV-geinfecteerde, VCA producerende, cellen. 

3 

Bij de ziekte van Pfeiffer is de reactie op heterofïele antistoffen meestal negatief. 

4 

Het is niet uitgesloten dat virale infekties, bevorderd door met algehele an

aesthesie samenhangende immunosuppressie, een rol spelen bij 'halothaan' 

hepatitis. 

5 

Iedere pa tient met neuspoliepen dient, ongeacht de leeftijd of het aanwezig zijn 

van allergische verschijnselen, een zweettest te ondergaan. 

6 

Bij toelating tot universitaire opleidingen dienen niet alleen de intellectuele 

prestaties maa!· ook de drijfveren tot het kiezen van de betreffende studie

richting getoetst te worden. Een voor aanstaande medici in te voeren sociale 

dienstplicht, doorgebracht in de huishoudelijke of verpleegkundige sector van 

de gezondheidszorg, kan daartoe bijdragen. 

7 

Het meten van een normale bloeddruk, binnen 1 jaar na het staken van hyper

tensie behandeling met propranolol, mag geen aanleiding zijn de bloeddruk 

kontrole verder te staken. 



8 

Wie veronderstelt, dat bij CARA patienten een door zogenaamde selectieve {31 

receptor blokkeerders veroorzaakte bronchusobstruktie opgeheven kan wor

den door gelijktijdige behandeling met een {32-sympathicomimeticum, maakt 

een medische rekenfout. 

9 

Echografisch vervolgonderzoek van de bovenbuiksorganen is onmisbaar bij 

de begeleiding van patienten na levertransplantatie. 

10 

Voor de diagnostiek van cytomegalovirus infekties is de zogenaamde com

plementbindingsreactie voor het aantonen van specifieke antistoffen obsoleet. 

11 

Een onderschat obstakel voor onderwijsvernieuwing is het ontbreken van de 

wil en/of vaardigheid om te veranderen. Dit leidt bij veel leerkrachten tot het 

aanhouden van de weg van de minste weerstand, namelijk voldoen aan op

gelegde normen en zich beperken tot het klaarstomen voor examen en diploma. 

12 

Het 'profylactisch' geven van antibiotica bij virale infekties vergroot de kans 

op bakteriële besmetting door veranderingen in de darmflora. 

13 

Een afwijzende houding tegen het inschakelen van ex-verslaafden bij de hulp

verlening aan 'drug'-gebruikers is inkonsekwent als men tegelijkertijd accep

teert dat patienten met CARA of ischemische hart- en vaatziekten worden 

behandeld door duurzaam aan roken verslaafde medici. 

14 

Het ontbreken in het Urker spraakgebruik van de beleefdheidsvorm van het 

persoonlijk voornaamwoord in de 2e persoon berust niet op onbeleefdheid, 

wat moge blijken uit het al eeuwenlang - ongestraft - bidden in dialect. 

15  

Het verrassingseffect van een rechtse bal op de linkervleugel mag niet worden 

onderschat. 
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