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Methotrexaat osteopathie is weliswaar zeldzaam, doch een bijwerking waar 
men gezien de indicatiestelling op bedacht moet zijn. 

De netto opbrengst voor de wetenschap van "clinical trials" in een specifiek 
ziektebeeld, kan verhoogd worden indien meer eenheid zou bestaan tussen de 
diverse onderzoeken. 

Alle regelgeving vanuit de FDA en GCP guidelines rondom patiëntgebonden 
onderzoek leidt tot extreme bureaucratie en voorkomt frauduleuze handelingen 
niet, noch levert het een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van gepubliceerd 
onderzoek. 

Cyclosporine en methotrexaat hebben wegens hun grote effectiviteit het gevaar 
in zich om tot psychische verslaving te leiden en zo cyclosporine- en 
methotrexaat- junkies te creëren. 

Psoriasis is een grillig ziektebeeld waarbij in gemiddeld 10% van de gevallen 
een volledige remissie optreedt zonder effectieve medicatie, het zogenoemde 
placebo-effect. De hoop en het vertrouwen in de dokter en het te testen medi
cijn spelen hierin een belangrijke rol. 

Oraal toegediende ranitidine heeft geen negatieve of positieve invloed op 
psoriasis laesies. 

In de uitdrukking "de huid is de spiegel van de ziel" wordt de gezonde en gave 
huid gezien als synoniem aan een gezonde ziel; daarmee wordt een oordeel 
geveld over alle dermatologische patiënten. 

De 5-jarige opleiding tot dermatoloog biedt in ieder geval meer arts-assistenten 
de mogelijkheid om tijdens hun opleiding te promoveren. 

Hoezo geen idealen? Er zijn een heleboel mensen die ik zou willen veranderen. 
(hoesje) 

Geloof is een krachtiger middel dan menigeen kan geloven. 
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