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Mixture vergelijkingen, gebruikt om de uitkomsten van impedantie metingen 001 te
rekenen tot de absolute grootte van lichaamscornpartimenten, zijn niet universeet
toepasbaar

Tijdens ziekte is BIS beter in Staat extracellulair water te meten dan totMl Hchaamswatw.
Dit is waarschijnlijk net gevolg van verandenngen in de elektrisch« ejg«ntchapp*n van
celmembranen (d/f proerscftriffj.

Bij emstig overgewicht is het stroomgeleidend volume kleiner dan net totale
lichaamsvolume als gevolg van de grote hoeveelheid vet die een isolerende laag vormt
rondom het goed geleidend matenaal. de spier en orgaanmassa (d/f p/oafechntt).

Het meten van weerstandwaardes geeft meer informatie over veranderingen in
lichaamssamenstellmg dan het toepassen van mixture formules omdat de diverse
aannames die ten grondslag liggen aan deze formules niet zonder meer geldig zijn
tijdens ziekte (drf proefec/wift).

5. Veranderingen in de membraancapaciteit en de kritieke frequence kunnen van nut zijn
voor het bestuderen van (patho-Jtysiologische verandenngen op cellulair mveau (d/f
proefscftri/t).

De opmerking " We kunnen geen lichamelijke oorzaak vinden, het zal du» we) psychisch
zijn" is een self fulfilling prophesy.

De menselijke behoefte gelijk te krijgen Staat op gespannen voet met net bereiken van
wetenschappelijke waarheden.

De angst voor het verdwijnen van de waarde van ervanngsdeskundigheid. wanneer
evidence based handelen de maatstaf wordt. is ongegrond. omdat deze manier van
handelen ertoe dwingt ook ervanngen te ontleden in concrete evalueerbare facetten van
de zorg.

9. Het vitaminiseren van voedingsmiddelen en het gebruik van vitaminesupplementen letdt
tot een onnatuurlijke vernouding tussen de inname van macro- en micro-nutnenten. De
lange lerrrujn effecten hiervan zijn onbekend.

10. Een van de belangrijkste obstakets voor het ontwerpen van Zimt*« thyapl—n in dc
Intensive Care Geneeskunde is de onzekerneid over het nut of de schade<#chetd van
pathofysiologische fenomenen tijdens ziekte. (Ter verduidelijking: daardoor is het
onzeker of deze fenomenen versterbt of geremd moeten worden)

11 Het kan geen toeval zijn dat in het »word moeder de woorden mood en moe Versehrten
atten.


