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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 

THYROIDD HORMONES, LIPIDS AND ENDOTHELIUM 

M.J.M.. Diekman 
Amsterdam,, 14 Juni 2000 

Stellingen n 

1.. Leptine speelt een grotere rol bij vasten dan bij voeden (dit proefschrift). 

2.. Gelet op het ongunstige risicoprofiel voor de ontwikkeling van premature uthero-

sclerosee is vroegtijdige opsporing en behandeling van hypothyreoidie sterk te 

overwegenn {dit proefschrift). 

3.. De verklaring voorde verhoogde oxidatiegevoeligheid van lage-dichtheidslipoproteine 

iss waarschijnlijk verschillend voor hypothyreoidie en hyperthyreoidie (dit proefschrift). 

4.. Klinische studies waarbij de pathofysiologische rol van endotheline-1 wordt onder-

zochtt dienen zeer kritisch te worden bekeken gelet op de beperkte gevoeligheid van 

dee huidige radioimmunologische bepalingen (dit proefschrift). 

5.. Bepaling van de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) in serum is niet zinvol 

(ditt proefschrift). 

6.. Bij de substitutiebehandeling met schildklierhormoon dient naast het voorschrijven 

vann thyroxine ook dat van triiodothyronine te worden overwogen (N Engl J Med 

1999:340:424). . 

7.. Bij voorschrijven van gluco- en mineralocorticoiden in het kader van primaire 

bijnierschorsinsuffiicentiee dient bij vrouwen ook suppletie met dehydroepiandrosteron 

tee worden overwogen (N Engl J Med 1999:341:1013). 

8.. Het idee dat men een "Ai r mile" bonus punt krijgt is het toppunt van lucht verkopen. 

9.. Een gepeperde rekening dient openbaar te zijn. 



10.. Het Suri-kartel vat de slogan "Nederland distributieland"*  letterlijk op. 

11.. Het feit dat de Rolling Stones nog altijd een levende legende vormen, tart de richtlijnen 

vann gezondheidsvoorlichting en opvoeding. 

12.. Haalde men vroeger vaker de broekriem aan. heden ten dage is het de maagband. 

13.. Gezien de stimulerende werking van Viagra op snijbloemen, dient onderzocht te 

wordenn of Po kon en Chrysal een gelijksoortige uitwerking hebben op de mens. 

14.. Ondanks de toename van kennis van "'evidence based medicine'*  blijf t de dagelijkse 

praktijkk "art". 

15.. Spreekuur doen is overdracht van energie. 

16.. De kwaliteit van het papier van de overzeese editie van de New England Journal of 

Medicinee voedt het gevoel dat het hier gaat om de "bijbel" van de geneeskunde. 

17.. Ondanks invoering van de Euro is de rijkdom van een gemengd huwelijk niet inéén 

muntt uit te drukken. 


