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Stellingen 

I. 

Lever membraan autoantilichamen (LMA) spelen geen oorzakelijke rol 

bij her ontstaan van leverziekten. 

II. 

Her opnieuw verschijnen van autoantilichamen in her serum van patiën

ten na levertransplantatie, mag nier als argument gebruikt worden voor her 

terugkeren van de oorspronkelijke leverziekte. 

III. 

Voor her bepalen van her klinisch beleid na levertransplantatie z11n 

leverbiopsieën van essentieel belang. 

IV. 

Bij een patiënt, verdacht voor een nier-gemerasraseerd primair hepato

cellulair carcinoom, is een leverbiopsie geconrraïndiceerd, aangezien hierna 

levertransplantatie als vorm van curatieve therapie is uitgesloten. 

v. 

Voor de beoordeling en interpretatie van een leverbiopsie kan men in het 

algemeen volstaan met de normale routine histologische kleuringen. 

VI. 

Voor het karakteriseren van het ontstekingsinfiltraat in weefsels moeten 

meerdere monoclonale antilichamen naast elkaar worden gebruike, ten 

einde her type oncscekingscel zo goed mogelijk vast te leggen. 

VII. 

Het aantonen van een chlamydia infektie met behulp van monoclonale 

antilichamen in routine cervixscrijkjes is gemakkelijk uitvoerbaar en werkt 

kostenbesparend. 





VIII. 

Bij patiënten met diabetes mellitus dient men bij het voorschrijven van 

een eiwitrijk dieet, ter suppletie van de kalorieënbehoefte, rekening te 

houden met de daarmee verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetische 

glomerulopathie. 

IX. 

Slechts bij een zeer duidelijke indikatiestelling kan een schildklierpunktie 

van diagnostische waarde zijn. 

X. 

Het nicotinegehalte in het bloed van een roker wordt bepaald door het 

aantal sigaretten per dag en niet door het soort sigaret (Benowitz et al, N 

Eng J Med 1983;309: 139-142). 

XI. 

In een tijd waarin kwaadaardige aandoeningen volgens vaste protocollen 

worden behandeld, zou ook het postmortale onderzoek, ter evaluatie van de 

behandeling, in dergelijke protocollen moeten worden opgenomen. 

Xll. 

De verlenging van de opleiding tot patholoog-anatoom met één jaar, zou 

gedeeltelijk gebruikt moeten worden voor een stage in de periferie. 

XIII. 

Indien een lymfeklier wordt verwijderd voor diagnostische doeleinden, 

moet het insturen op formaline, zonder vooroverleg met de patholoog

anacoom, als een kunstfout worden beschouwd. 

XIV. 

Het windsurfen op de Waddenzee zonder volgboot zou verboden moeten 

worden. 
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