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STELLINGEN 

I. 

De verruiming van de maligniteitscriteria voor experimenteel op
gewekte kliermaagtumoren door Sugimura en medewerkers 1s on
voldoende gefundeerd. 

J. Nat. Cancer Inst. 44: 769, 1970. 

II. 

Het vlees- en vleeswarenbesluit en het kaasbesluit van de waren
wet dienen zodanig te worden gewijzigd, dat het gebruik van nitraat 
en nitriet bij de bereiding van vleeswaren en van nitraat bij de be
reiding van kaas niet meer wordt toegestaan. 

III. 

Aan de mogelijkheid om door transplantatie van een experimen
teel opgewekte kliermaagtumor de maligniteit van het betreffende 
gezwel vast te stellen wordt onvoldoende aandacht besteed. 

IV. 

Bij het onderzoek naar de toxische werking van farmaca op de 
lever kan histochemisch en enzymhistochemisch onderzoek een 
waardevolle bijdrage leveren. 

v. 

De factoren welke de ontwikkeling van dermatoglyphen bepalen 
zijn eerder van mechanische dan van genetische aard. 

J. Pediat. 75: 579, 1969. 



VI. 

De argumenten van Bohle en medewerkers voor een samenhang 
tussen lipoidnefrose en membraneuze glomerulonefritis zijn beslist 
onvoldoende. 

Virchows Arch. A 347: 316, 1969. 

VIL 

De Landelijke Huisartsen Vereniging kan het vertrouwen, dat 
blijkens de uitslag van een door haar ingestelde enquète door het 
publiek in de huisarts wordt gesteld, een hechtere fundering geven 
door het instellen van een onderzoek naar de kwaliteit van de door 
haar leden verstrekte zorg. 

VIII. 

Bij patienten met een gemetastaseerd insulinoom komt een be
handeling met streptozotocine in aanmerking. 

Lancet II: 895, 1968. 

IX. 

Het invriezen en weer ontdooien van gefixeerd weefsel is, hoewel 
nadelig voor de morfologie, essentieel bij immunohistologie op elec
tronenmicroscopisch niveau. 

x. 

Een te hoog ijzergehalte van de lever is niet direct verantwoor
delijk voor het ontstaan van cirrhose, hoewel de mogelijkheid van 
het gelijktijdig voorkomen het tegengestelde kan suggereren. 

XL 

De gehuwde student kan zijn effectieve studietijd verlengen door 
v66r de afwas de aardappelkookpan te laten weken. 

S. THOMAS 
1 juli 1970. 


