
 

 

 University of Groningen

Gastrointestinale serumeiwituitscheiding :  een onderzoek over de uitbreiding van
serumeiwitten in het maagdarmkanaal, inzonderheid bij patienten met een proteïnurie, en de
produktie van immuunglobulinen in de jejunumwand.
Hazenberg, Bouke Pier

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1968

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Hazenberg, B. P. (1968). Gastrointestinale serumeiwituitscheiding : een onderzoek over de uitbreiding van
serumeiwitten in het maagdarmkanaal, inzonderheid bij patienten met een proteïnurie, en de produktie van
immuunglobulinen in de jejunumwand. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/4ff14cbc-246e-4084-bfac-b620ec60c292


STELLINGEN 

De mate waarin macromoleculen in het maagdarmkanaal worden uit
gescheiden wordt mede bepaald door het moleculairgewicht. 

Il 

lmmunochemisch onderzoek van jejunumsap geeft geen aanwuzmgen 
voor het al of niet bestaan van een "moleculair sieving effect" bij de 
uitscheiding van serumeiwitten in het jejunum. 

111 

Er zijn aanwijzingen, dat er niet steeds een verband bestaat tussen het 
lgA-gehalte in serum en de hoeveelheid lgA-bevattende plasmacellen in 
de dunne-darmwand, zoals door Eidelman e.a. op grond van hun 
onderzoek wordt aangenomen. 

J. Cin. lnvest. 45:1003 (1966). 

IV 

Bij acute ammoniakintoxicatie wordt de energiestofwisseling der herse
nen aangetast: bij de rat ontstaan coma en een depletie van fosfo
kreatinine en ATP in de hersenstam. De daling van het ATP wordt echter 
niet, zoals vaak wordt aangegeven, veroorzaakt door een daling van het 
alfa-ketoglutaarzuur. 

v 

Voor de diagnostiek en de behandeling van de stress incontinentie bij 
de vrouw is het laterale uretro-cystogram van essentieel belang. 

Am. J. Obstet. Gynec. 83:632 (1962). 

VI 

Bij glomerulaire proteïnurieën is de uitscheiding van serumeiwitten in de 
urine niet alleen afhankelijk van het moleculairgewicht. 

VII 

De argumenten die Bax en Wiener aanvoeren om aan te geven dat het 
Stanbury-Hedge syndroom en het Pendred syndroom op één en dezelfde 
enzymstoornis zouden kunnen berusten, zijn onvoldoende om Stanbury's 
theorie van twee gescheiden enzymstoornissen te verwerpen. 

Acta Endocr. 56:567 (1967). 

VIII 

Met de methode der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen 
bereikt men een oefenstabiele fixatie van de fractuur. Hierdoor vermijdt 
men stijfheid der aangrenzende gewrichten en atrofie der musculatuur. 





IX 

De wederzijdse erkenning van de Doop, die op 23 januari 1968 tussen de 
Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland en het 
Episcopaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft plaats 
gevonden, is enerzijds van pastorale aard ten aanzien van de leden van 
beide kerken, anderzijds van oecumenische betekenis, zowel wat de 
bijbelse motivering betreft, als wat de consequentie aangaat met be
trekking tot het vraagstuk van de katholiciteit der Kerk. 

x 

Met het oog op een werkelijke integratie van de wetenschappelijke 
medewerkers in het Wetenschappelijk Corps is het vereist, dat de 
wetenschappelijke medewerkers overal van meet af aan betrokken wor
den bij het overleg over het tot stand komen van de bestuursreglementen 
der instellingen voor Wetenschappelijk Onderwijs. 

XI 

Het is aanvechtbaar, dat dilatatie en hypertrofie van de linker hartboezem 
bij totaal hartblok het gevolg zouden zijn van overvulling van de boezem. 

K. Hazenberg: Academisch Proefschrift, Groningen 1938. 

XII 

Zacharias, de vader van Johannes de Doper, kreeg een afasie toen de 
Engel hem boodschapte, dat hij een zoon zou krijgen. De stelligheid 
waarmede de Jong hier concludeert tot een trombosis cerebri, is geheel 
ongegrond. Aan trombosis cerebri komt nauwelijks een plaats toe in de 
differentiaal-diagnose. 

Bijbel: Lucas 1. 

H. W. M. de Jong: Academisch Proefschrift, Leiden 1959. 
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