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behorende bij het proefschrift 'Muscle wasting and the role of glutamine' van

Olav Rooyackers.

. Er is geen directe relatie tussen glutamine concentratie en eiwitsynthese
snelheid in skeletspier. fart proefechrift; Wusteman and £//a JP£N 75:52 7-525, 7997;

• Spierzwakte tijdens emstige ziekte is slechts voor een deel het gevolg van
een afname in spiermassa. fart proefechr/ft;

• Om effecten van verschillen in voerinname te elimineren dient de controle
groep zowel dezelfde hoeveelheid voer als hetzelfde voedingspatroon te
krijgen. fart proefechrift;

• Het ontwikkelen van een proefdiermodel voor multipel orgaan falen (MOF)
kan alleen slagen als een intensive care unit beschikbaar is voor de
desbetreffende diersoort.

• Om meetbare verschillen in metabole regulators te verkrijgen moeten vaak
onfysiologische condities gecreeerd worden. (E. Atewsho/me andC. Start, /?egu/at/on
of Metabo/Zsm. W/fey and Sons, London, 7 979;

• Voor het meten van aminozuurfluxen over een orgaan kan de aminozuur
concentratie in gearterialiseerd veneus bloed niet worden gebruikt als de
arteriele waarde. (Cope/and et a/. Am. J. Phys/o/. 263: £7070-74, 7992;

• Het ;n wtro testen van toxiciteit van stoffen voor de huid zal het gebruik
van /n v/Vo testen bij proefdieren verminderen en verfijnen maar niet volledig
vervangen. (Proefechr/ft Han van de Sandt, L/n/Versrtert van Utrecht, 7 994;

• Een experiment is nooit een mislukking als het niet aan de verwachte
resultaten beantwoordt maar wel als het de hypothese in kwestie niet op
adequate Wijze toetst. fZen en de fcunst van het motoronderhoud, Robert M. Pirs/g.;

• Als wetenschappers aan de universiteit geen 'hobby' onderzoek meer kunnen
uitvoeren dan zullen zij ook eerlijk voor nun diensten betaald moeten worden.

• Evenals voor het reguliere postsysteem geldt ook voor E-mail dat een efficient
gebruik ervan niet mogelijk als niet iedereen zijn brievenbus af en toe
leegmaakt.


