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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Effects of subclinical hyperthyroidism
on bone and heart
van Aart H Mudde

1. Subklinische hyperthyreoïdie bestaat niet.
2. Osteopenie is eerder "botarmoede" dan "botontkalking".
r; K. va« Koofón en W. de fl/e.
3. Bij een afwijkende TSH-waarde is een "normale" FT4-waarde niet normaal.
4. Osteocalcine is geen goede parameter van de botdichtheid.
5. De invloed van schildklierhormonen op het hart is meer chronotroop dan
inotroop.
6. Het verdient aanbeveling bij personen met struma periodiek de schildklierfunctie te bepalen.
7. De aversie tegen allopathische geneesmiddelen is in toenemende mate zo
groot dat de patiënt banger is voor de behandeling van zijn ziekte dan voor
de ziekte zelf.

8. Een delier bij profylactisch met lithium behandelde patiënten met bipolaire
stemmingsstoornissen kan worden veroorzaakt door hypercalciëmie als
gevolg van een toegenomen renale tubulaire reabsorptie van calcium ten
gevolge van lithium.
A.//. MittMe e« /?. Ko£, A/édJyyic/ir.Geneei/W., geaccepteerd voor/?«&//caft'e.
9. Het inschakelen van een extern adviesbureau is een dure demonstratie van
insufficiënte bedrijfsvoering.
10. De kwaliteit van het medisch-technisch handelen en de sociale aspecten van
privé-initiatieven in de gezondheidszorg dienen aan collectieve normen te
voldoen.
11. De kosten van de gezondheidszorg kunnen worden beperkt door bestuursactiviteiten van artsen, als wezenlijk onderdeel van de medische zorg,
financieel te stimuleren.
12. Non-figuratieve kunst wordt ten onrechte abstract genoemd.
13. De lengte van de verwijskaart is niet prognostisch voor de lengte van de
ziekteduur.
14. De laatste correctie is slechts de introductie van de volgende fout.

