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Stellingen behorende bij het proefschrift van 
J.E. Tulleken 

LONG CHAIN OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATIY ACIDS 

IN RHEUMATOID ARTHRITIS 

Groningen, 8 mei 1991 

1. Het gebruik van visolie dient als aanvulling op de medicamenteuze behandeling 
van reumatoïde artritis te worden beschouwd. 

2. De remmende invloed van omega-3 vetzuren op de interleukine-1 produktie 
wordt niet weerspiegeld door veranderingen in de gemeten acute fase respons 
bij patiënten met reumatoïde artritis. 

3. Vitamine E is van secundair belang voor het bereiken van het gunstige effect 
van diëtaire visolie suppletie op gewrichtsklachten. 

4. Visolie vetzuren dienen bij voorkeur in hun natuurlijke 'triglyceride' vorm te 
worden aangeboden. 

5. Door de recente ontwikkeling van selectieve lipoxygenase remmers en 
leukotriëne receptor antagonisten zal het inzicht in de rol van leukotriënen in 
ontstekingsprocessen worden vergroot. 

6. Je bent wat je eet. 

7. De patiënt-vriendelijke verpakkingen van reuma geneesmiddelen zijn vaak kind
onvriendelijk. 

8. In tegenstelling tot de bestrijding van natuurlijke virussen is de bestrijding van 
computervirussen simpel: je hoeft alleen maar iemand te vinden die slimmer is 
dan de ontwerper. 

9. De gemeten concentratie van biologische mediatoren in lichaams
compartimenten is niet zonder meer bepalend voor hun pathofysiologische 
betekenis. 

10. In het kader van 'zorg op maat' vervult de reuma-consulent( e) met specifiek 
verpleegkundige kennis en ervaring een belangrijke aanvullende rol in de 
behandeling en begeleiding van patiënten met chronisch invaliderende 
reumatische aandoeningen. 

11. Touroperators doen er verstandig aan hun financiële reserves te beleggen in 
Nederlandse pret- en bungalowparken. 

12. De visolie wordt duur betaald. 


