
STELLINGEN 

1. De acute fase reaktie is niet het enige mechanisme dat de flbrinogeensynthese reguleert. 

2. De relatie tusseo roken en het plasma flbrinogeen gebaJte bestaat aileen als de concentratie 
van flbrinogeen in plasma niet al verhoogd is. 

3. De verschillende frequenties van fibrinogeen polymortismen tusseo Inuit en Nederlanders 
kamen overeen met het verschil in kans op een hartinfarct. 

4. Het vaststellen van een individueel cardiovasculair risicoprofiel kan pas goed gebeuren als 
flbrinogeenbepalingen zijn gestandaardiseerd. 

5. Als mechanisme voor het lagere fisico van vrouwen voor het krijgen van hart- en 
vaatziekten dient eeo verschil tusseo mannen en vrouwen in de regulatie van fibrinogeen in 
de beschouwing betrokken te worden. 

6. Omdat P-waarden van 0,04 en 0,06 nauwelijks verschillen, dienen ze gelijkelijk te worden 
geinterpreteerd in plaats van compleet verschillend, 

7. Omdat de medische praktijk wordt gestuurd door gepubliceerde onderzoeken dienen oak 
studies met negatieve resultaten te worden gepubliceerd. 

8. Zonder aminozuuranalyse van guanidinobenzoatase mag worden aangenomen dat het 
hetzelfde enzym is als t-PA, omdat het dezelfde karakteristieken heefi. 
(Stevell FS, Allticallcer Research 1991;11:641-648) 

9. Omdat bekend is dat plasminogeen activator inhibitor-l geactiveerd prote'ine C (APC) kan 
cemmen, moet bij een kritische evaluatie van de APC-resistentie test gekeken worden naar 
het effect van bloedplaatjes in het plasma. 
(Fay IVP, Biochemistry 1989;18:5773-5778, de ROllde H, 17lfomb Haemost 1994;72:880-
886) 

10. Een farmaceutisch product, dat" een grate effectiviteit vertoont in de preventie van een veel 
vaorkomende ziekte, zou moeten worden aangemerkt als een primaire levensbehoefte. 

11. Een middelmatige geest weet altijd door bezwaren te uiten een goed idee om zeep te 
helpen. 

12. Niet aileen het besluit van de orgaandonor is maedig, maar zeker ook dat van de 
nabestaanden. 

13. Omdat het op 18-jarige leeftijd niet iedereen duidelijk is wat hijlzij wi!, moet het op latere 
leefiijd beginnen "met een studie mogelijk blijven. 

14. Je doodwerken is de enige maatschappelijk geaccepteerde vorm van zelfdoding. 
(Yukio Mishima) 

15. ]n tegensteJling tat laboratorium-vaorschrifien, is het de bedoeling dat kaokrecepten niet 
precies worden nagevolgd. 
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