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STELLING EN 

I. 

Nonsteroidal antiinflammatory drugs - de zogenaamde antiflogistica - remmen 

de protei"nurie bij patienten met een idiopatisch nefrotisch syndroom door ver

laging van de glomerulaire waterdruk en/of het glomerulaire ultrafiltratie quo

tient. 

II. 

Nonsteroidal antiinflammatory drugs oefenen hun gunstige invloed op patien

ten met een idiopatisch nefrotisch syndroom niet uit door in te grijpen in de noxe 

die aanleiding gaf tot het nefrotisch syndroom, maar door te interfereren met de 

aanpassing van de nier aan deze noxe. 

III. 

Nonsteroidal antiinflammatory drugs en angiotensin converting enzyme 

remmers dienen in een prospectief, met placebo gecontroleerd onderzoek bij 

patienten met het nefrotisch syndroom getest te worden op hun te verwachten 

gunstig effect ten aanzien van behoud van nierfunctie. 

IV. 

De mate van protei"nurie is een van de belangrijkste prognostische factoren bij 

patienten met een idiopatisch nefrotisch syndroom. 

V. 

Een verlaagde filtratiefractie is de meest gevoelige parameter van renale 

aktiviteit bij gesystematiseerde lupus erythomatodes. 

VI. 

Bij de onderhoudsbehandeling van angina pectoris is het ononderbroken 

gebruik van nitraat bevattende pleister zinloos. 

VII. 

Bij de behandeling van CARA-patienten met theophylline-preparaten dient 

men te beseffen dat hiermee geen vermindering van de bronchiale hyperreactivi

teit wordt bereikt. 

VIII. 

Allergie - een versterkte respons in de IgE klasse tegen gebruikelijke aller

genen - is een autosomaal dominante aandoening. 





IX. 

De moleculaire biologie is de anatomie van de moderne geneeskunde. 

X. 

De belangrijkste richtlijn voor het verbeteren van de resultaten van de 

humane beenmergtransplantaties is het verkrijgen van een adequate balans in 

de spiegelreactie van host versus graft en graft versus host. 

XI. 

Vooralsnog mag de klinisch oncoloog lak hebben aan LAK-cellen. 

XII. 

De extreem hoge incidentie van borstkanker in Nederland rechtvaardigt een 

nationale aanpak van screening en vroepe detectie met krachtige steun van de 

overheid. 

XIII. 

Wateroplosbare chemotherapeutische agentia zijn van beperkte waarde in de 

behandeling van maligne processen in het centraal zenuwstelsel door hun on

voorspelbare penetratie van de bloed-hersen barriere. 
F. J. Vriesendorp et al 
J. Neuro-Oncol 1984; 2: 301-314 

XIV. 

Bij de huidige stand van zaken is het voorschrijven van cytostatica gepingel 

op de vierkante meter. 
H. M. Vriesendorp, R. Vriesendorp en F. J. Vriesendorp 
Cancer Chemother Pharmacol 1987; 19: 273-276 

xv. 

Schaatsen is de enige sport die men met de handen op de rug wint. 

XVI. 

Het is niet onredelijk dat het algemeen bekende lied "Oh yes, we have no 

bananas" geen weerklank heeft gevonden op het Canarische eiland Tenerife. 
J. J. Vriesendorp, 1984. 

XVII. 

De grootste vergissing van de jaren zeventig is de vertaling van het adagium 

van de zestiger jaren "de he!, dat zijn de anderen" in "de hemel, dat ben ik". 
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