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Malnutritie, in afwezigheid van ontstekingsactiviteit, wordt niet
verklaard door een verminderde voedsel inname in patienten die reeds
langdurig aan de ziekte van Crohn lijden.
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De veranderingen in lichaamssamenstelling die optreden ten gevolge
van inflammatoire darmziekte verschillen tussen mannen en vrouwen.

Voedingssuppletie met antioxidanten en visolievetzuren wordt goed in
het lichaam opgenomen van patienten met de ziekte van Crohn in
afwezigheid van ontstekingsactiviteit.
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Het vergt een groot doorzettingsvermogen van een patient met de
ziekte van Crohn om mee te werken aan een voedingsinterventie
onderzoek waarbij een direct positief effect van de interventie niet
beloofd kan worden.

De Crohn's Disease Activity Index (CDAI) is een parameter die de ernst
en de gevolgen van de ziekte van Crohn weerspiegelt en dient derhalve
niet te worden gebruikt als maat voor ontstekingsactiviteit.

De letterlijke interpretatie van het begrip 'Assistent in Opleiding (AIO)'
geeft aan dat een promovendus/promovenda na zijn/haar promotie
'Assistent' wordt. v - .;? =• -> . , \ . — - ^.
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Een ongeschreven wet bij het dagelijks reizen per trein is het niet
aanspreken van medereizigers tenzij de treinreis niet verloopt zoals
beschreven in het spoorboekje.



8 Bij het uitbesteden van wetenschappelijk onderzoek dient de
: hoofdonderzoeker altijd nauw betrokken te blijven bij de verwerking

van de onderzoeksresultaten, mede om resultaat-vervalsing te
voorkomen.

Het review proces van internationale wetenschappelijke tijdschriften
dient niet langer van ideele aard te zijn maar te worden
geprofessionaliseerd.

10 Bij het inchecken voor een vliegreis dient de regel van een maximale
hoeveelheid bagage vervangen te worden door een maximaal

'-•>• toelaatbaar gewicht van passagier 6n bagage. '"V "
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