
 

 

 University of Groningen

Relatieve klaring van een aantal eiwitten in de urine bij verschillende vormen van proteinurie
Vermeer, Gerrit

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:
1966

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Vermeer, G. (1966). Relatieve klaring van een aantal eiwitten in de urine bij verschillende vormen van
proteinurie. [, 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/9b5dc3fd-83fc-4308-893c-a4b15e29648e


STELLINGEN 

I 

Een rectumbiopsie voor het opsporen van amyloied, dient een 
vaste plaats te krijgen in het onderzoek naar de oorzaak van een 
protemune. 

II 

Een goede beoordeling van een nierbiopt kan alleen plaats vinden 
door nauwe 5amenwerking tussen patholoog-anatoom en clinicus. 

III 

De diagnose nefrotisch syndroom is onvoldoende, wanneer niet 
tevens wordt vermeld op welke basis dit syndroom is ontstaan. 

IV 

Indien amyloidosis renis is uitgesloten, is het verantwoord bij een 
selectief eiwituitscheidingspatroon een behandeling met corticoste
roïden in te stellen. 

v 

Bij amyloidosis renis is de basaalmembraan eerst aangetast ge
durende de laatste stadia van de ziekte. 

VI 

Adipositas is veelal een uiting van praediabetes mellitus. 

VII 

In het klinisch spraakgebruik dient het begrip albuminurie ver
vangen te worden door proteïnurie. 



VIII 

De ablatio chorioideae komt nooit voor zonder uitwendinge 
fistelvorming. 

IX 

Prophylactische behandeling met tetanusantitoxine is niet nood
zakelijk, mits een adequate wondbehandeling wordt toegepast, ge
combineerd met toediening van antibiotica. 

Lilt. Lancet Il, 999 (1956) 
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Brit. med. J. Il, 1360 (1963) 
Proc. roy. Soc. Med. 58 : 221 (1956) 
Brit. med. J. Il, 1293 (1964) 

De nadelige invloed van het gebruik van zeep op het zogenaamde 
slijtingseczeem aan de handen (housewife eczema) wordt sterk over
schat. 

XI. 

Bij de diagnostiek van lever- en miltziekten wordt nog te weinig 
gebruik gemaakt van de laparoscopie als onderzoekmethode. 

XII. 

Er zijn aanwijzingen, dat de diarrhee veroorz-iakt door een "graft 
versus host" reactie bij muizen mede gevolg is van een secundaire 
lactase deficientie. 

G. Vermeer. 
Groningen, 12 1anuan 1966. 


