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STELLINGEN 

1. De opvatting van Oppenheimer dat de TSH-afgifte direct samenhangt met de 

T 3 -spiegel in het bloed is niet meer houdbaar. 
J. H. Oppenheimer. Thyroid horrnanes in liver. Maya Clin. 

Proc. 47,854-863, 1972. 

2. Het is zinvol om bij neonaten 1 tot 2 weken na de geboorte screening op 

cretinisme te verrichten. De methode die daarbij de voorkeur verdient is de 

TSH-bepaling volgens lrie. 
M. lrie, K. Enemoto en H. Naruse. Measurement of thyroid

stimulating hormone in dried blood spot. Lancet, 2, 

1233-1234, 1975. 

3. De cel die door Hürthle is beschreven is niet de Hürthle-cel. 
K. Hürthle. Beiträge zur Kenntniss der Secretionsvorgangs in 

der Schilddrüse. Arch. Gesamte Physiol. 56, 1-44, 1894. 

4. In de praktijk speelt bij het onderzoek van de schildklierfunctie de 'uptake' 

meting een ondergeschikte rol. Is eenmaal de diagnose hyperthyreoidie ge

steld, dan is het veelal wèl geïndiceerd de opname van radioactief jodium in de 

schildklier te meten. 

5. Het verstrekken van uitslagen van niet door de arts aangevraagde klinisch

chemische onderzoeken is, zeker in een opleidingsziekenhuis, verwerpelijk. Zo 

het om economische redenen noodzakelijk wordt geacht, bepalingen te ver

richten die niet geïndiceerd zijn, dan moet het betrokken laboratorium de 

uitslagen in eigen beheer houden en pas op verzoek van de arts hiervan mede

deling doen. 

6. Een intra-abdominale bloeding bij een vrouw die een oraal contraceptivum 

gebruikt kan berusten op een ruptuur van een vaatrijke benigne tumor in de 

lever. 

7. Bij elke leveraandoening op de kinderleeftijd moet als oorzaak de ziekte van 

Wilson worden overwogen. 

8. De therapeutische waarde van een dieet-voorschrift wordt door de arts veelal 

overschat omdat hij de uitvoerbaarheid ervan in de praktijk onderschat. 



9. Het exclusieve karakter van nucleair-geneeskundig onderzoek wordt uiteraard 

ook door de fiscus erkend; dat dit resulteert in een BTW-tarief van 16% voor 

radiofarmaca tegenover een heffing van 4% voor niet-radioactieve farmaca is 

echter verwerpelijk. 

10. De versterkte diurese bij zwemmers wordt niet veroorzaakt door het naar 

binnen krijgen van water. 

11. Het merendeel van de farmaceutische specialité's heeft op medische gronden 

geen bestaansrecht. 

1 2. Dat een totale thyreoidectomie inderdaad totaal is, is een illusie. 

13. Terwijl in de obstetrie het aanleggen van de 'hoge tang' obsoleet is, dient thans 

vaardigheid te worden geëist in het hanteren van de 'zeer hoge tang' door 

medewerkers in de horeca-sector. 

14. Door te bevorderen dat in naar de Grote Markt te Groningen leidende straten 

bouwwerken verrijzen, die het doorzicht in deze straten belemmeren, gedraagt 

de verantwoordelijke overheid zich op middeleeuwse wijze. 

Stellingen, behorende bij het proefschrift van D. A. Piers; 

12 mei 1976. 


