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Stellingen

I. De st1Jgmg van darm alkalische fosfatase en asialoglycoprote1nen in het
bloed van patienten met levercirrose, is waarschijnlijk het gevolg van een
vermindering van de hoeveelheid galactose-specifieke lectine in de plasmamembraan van de hepatocyten.

2. Het feit dat opname en in vitro binding van 'hondedarm' alkalische fosfatase
door de lever van de rat voornamelijk wordt waargenomen in het gebied
rond de vena centralis, duidt erop dat het galactose-specifieke lectine vooral
aanwezig is in de plasmamembraan van de hepatocyten in zone 3.

3. Het !age gehalte aan darm alkalische fosfatase in het menselijk bloed, 1s
mogelijk een gevolg van de aanwezigheid van E. coli in de darm.

4. Oat galzouten mogelijk een rol spelen bij het vrijkomen van alkalische
fosfatase vanuit de darm , wordt ondersteund door de waarneming van
Warnes e.a. dat bij obstructie van de galwegen vrijwel nooit darm alkalische
fosfatase in het menselijk bloed wordt aangetroffen. (Gut 18: 274--278, 1977).

5. Voor een goed gefundeerd onderzoek naar de oorzaak van verkeersongelukken met dodelijke afloop, is obductie van verkeersslachtoffers onontbeerlijk.

6. Het nemen van maatregelen die leiden tot een verbetering van het verkeersgedrag, biedt meer perspectief om een daling van de mortaliteit te bereiken dan
een kostbaar bevolkingsonderzoek naar longcarcinoom en cervixcarcinoom .

7. Het stimuleren van kinderen tot het leveren van topprestaties in de internationale zwem- en turnsport, is een vorm van kindermishandeling.

8. De beste opvoeding die ouders hun kinderen kunnen geven, 1s hen met
respect en fa tsoen te behandelen.

9. Terwijl door middel van TV-uitzendingen een critische houding ten aanzien
van de 'officiele geneeskunde' wordt aangemoedigd, is het opvallend hoe
weinig critisch allerlei vormen van 'alternatieve geneeskunde' door dit
medium worden benaderd.

I 0. De laboratoriumrat is niet a Ileen een geschikt proefdier, maar vanwege zijn
vriendelijke en aanhankelijke aard ook geschikt als huisdier.
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