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Stellingen

I

De optimale voeding is enterale voeding.

Het natte gewicht van

II

en de kalium uitscheiding in

kwantitatieve indicatoren

chemotherapie.

voor

de

De diarree, die eventueel optreedt als gevolg van
gevolg

van

een

toename van

een

verlies

goede

chemotherapie, is

noch

gastro-intestinale

III

het

de faeces zijn

van mucosa,

noch van

toxiciteit

een

afname van

van

de

disaccharidasen activiteit in de dunne darm, maar berust waarschijnlijk op
enterocyten.

de secretie van vocht en electrolyten door

beschadigde

IV

Enterale en parenterale hyperalimentatie hebben geen beschermend effect op
de verschillende vormen van toxiciteit van chemotherapie.
V
Bij de anorexie van kankerpatienten speelt de veranderde smaakbeleving een

onderschatte rol.

VI

Hyperalimentatie leidt, indien eiwitrijke voeding wordt toegepast, tot een
toename van de glomerulaire filtratie en
van chemotherapeutica beinvloeden.

kan daardoor

VII

de farmacokinetiek

Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie verdient een plaats in

de diagnostiek en behandeling van acute pancreatitis.

VIII

Ten onrechte vormen bij de flexibele endoscopie de eerste centimeters vaak

het sluitstuk van de diagnostiek.

IX

Er leven meer mensen van hypertensie dan er aan dood gaan.
X
De diepte van

de

fundering wordt niet

gebouw (van der Veen C, Horvat

Waltman, 1981).

bepaald

door de

hoogte

van het

E, van Kooperen CH: Grondmechanica. Delft:

XI

Het mens is het schijnbare toppunt van onzijdigheid.
XII
Het Friese spreekwoord "Dy't net donget, dy't net ponget"
studie beter
oogsten".

dan

de Nederlandse tegenhanger

"Ivie niet

omschrijft deze

zaait, zal

niet

