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STELLINGEN N 

1.. Dé nuchtere bloedsuiker bestaat niet bij patiënten met type 2 diabetes mellitus 
(dit(dit proefschrift) 

2.. De insuline secretie bij type 2 diabetes wordt mede beïnvloed door paracriene 
factorenn rond de bèta cel (dit proefschrift) 

3.. Het vergelijken van de bijdrage van gluconeogenese aan de totale 
glucoseproductiee is slechts legitiem als in de studies dezelfde meetmethode is 
toegepastt (dit proefschrift) 

4.. In de adaptatie aan kortdurend vasten bij type 2 diabetes zijn veranderingen in 
endogenee glucose productie het belangrijkste mechanisme in tegenstelling tot 
dee situatie bij gezonde personen (dit proefschrift) 

55.. Paars duidt zowel in de politiek als in de kliniek op insufficiëntie 

6.. De vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek verlegt de grenzen der 
ethiek k 

7.. Door Pinochet als een vriendelijke man af te schilderen, maakt Margareth 
Thatcherr zich schuldig aan geschiedvervalsing 

8.. Bij oplevering van een nieuwbouwhuis is het aantal gebreken omgekeerd 
evenredigg aan het aantal interventies van de koper tijdens de bouw 

9.. Kwaliteitsdocumenten zijn geen kwaliteitsgaranties 

10.. Het feit dat elke dokter thyroxine kan voorschrijven rechtvaardigt niet het 
voorstell  om de facultatieve stage endocrinologie tijdens de opleiding tot 
internistt af te schaffen 

11.. 'Faith is only possible when there is doubt' (JAMA april 2000, pag 1665) 
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