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STELLINGEN 1) 

Het isoleren van de eilandjes van Langerhans 
behulp van collagenase betekent tevens het 
ei landjes in een enzymr ijk , ,homogenaa t'' van 
weefsel. 

Il 

uit het pancreas met 
incuberen van deze 
exocrien pancreas-

Het afleggen van examens in de medische faculteit door middel van 
tentamens met tussenpozen van enkele maanden is weliswaar minder 
belastend voor de candidaat, maar geeft onvoldoende garanties voor 
het verwerven van een noodzakelijk niveau van tijdsbestendige 
residu-kennis in de betreffende vakken. 

111 

Bij de opleiding tot arts volgens het nieuwe curriculum wordt 
onvoldoende aandacht geschonken aan de z.g. 11kleine vakken", keel
neus- en oorheelkunde, oogheelkunde en dermatologie. 

IV 

In publicaties over dierexperimenten, waarbij voorafgaande voedsel
onthouding plaats vindt, dient, in verband met het normale maaltijd 
patroon, niet alleen de periode van voedselonthouding nauwkeurig te 
worden omschreven, maar ook de tijd waarop het experiment werd uit
gevoerd. 

v 

Ook al ter beperking van het gebruik van krantepapier verdient een 
abonnementensysteem de voorkeur boven ongevraagde toezending van 
de Universiteitskrant. 

VI 

Bezuiniging op de uitgaven voor justitie, door minder aanstelling 
van rechtsprekend personeel bij de Raden van Beroep, leidt tot 
grotere uitgaven ingevolge de Algemene Bijstandswet. 

1) De volgorde is door middel van loting bepaald. 



VI 1 

Notering van concentraties in molen per liter is voor de practi
serend medicus minstens even irrelevant als de notering in (milli)
grammen per volume-eenheid en bovendien ingewikkelder. 

VI 11 

De frequentie van jicht is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. 

IX 

Het verdient aanbeveling naast een toga-"pool" een rok-"pool" te 
vormen. 

x 

De betekenis van de microci rculatie van de eilandjes van Langerhans 
voor de regulering van de insul inesecretie is onvoldoende onder
zocht. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van R. S. Bosboom, 
Groningen, september 1974. 


