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Stellingen 
behorend bij het proefschrift: 

Scleroderma: diagnosis and experimental therapy 

1. Diffuse huidsclerose heeft een slecht voorspellende waarde voor de 
prognose van sclerodermic. 

2. Er bestaat geen genezende therapie voor systemische sclerodermic. 

3. De aanwezigheid van het Raynaud fenomeen is een belangrijk 
hulpmiddel bij het stellen van de diagnose systemische sclerodermic 

4. Indien er géén sprake is van sclerose aan de handen, moet een andere 
diagnose dan systemische sclerodermic overwogen worden. 

5. Studying therapies for scleroderma is a frustrating experience for many 
clinical investigators ( Rook AH et al. J Rheum 1993;20:1081). 

6. Het placebo effect van technisch gecompliceerde en kostbare 
behandelingen kan nooit uitgesloten worden. 

7. Onkunde gewint vaker zelfvertrouwen dan kennis (Charles Darwin). 

8. Elk nadeel heb zijn voordeel (Johan Cruyff). 

9. Het is een algemeen maatschappelijk belang dat voor vrouwelijke 
specialisten (in opleiding) de mogelijkheid bestaat werk en het 
krijgen van kinderen te combineren. Het feit dat zij slechts gedurende 
een zeer beperkte tijd niet inzetbaar zijn in het arbeidsproces, weegt 
immers niet op tegen de positieve inbreng van vrouwelijke artsen binnen 
de patiëntenzorg (Vrouwelijke arts in zwang. Rapport van de Commissie 
Positie Vrouwelijke Artsen). 

10. Het is algemeen bekend dat Nederland een plat land is. Het is derhalve 
onjuist om te spreken over het "platteland" zodra iemand 100 km naar 
het noorden verhuist. 

Dory Enomoto, 27 november 2000 




