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STELLINGEN
1. Cyclosporine is in hoge mate effectief bij de behandeling van psoriasis, maar het
gebruik wordt beperkt door bijwerkingen. (Dii proefscKnft)
2. De door cyclosporine geinduceerde bijwerkingen kunnen niet door gebruik van
combinaties met andere behandelingsvormen voor psoriasis voorkomen worden.
(Dit proefschnft)

3. Cyclosporine is na orale corticosteroiden de meest krachiige behandelingsvorm voor
chronisch therapie-resistent constitutioneel eczeem. (DK proefschnft)
4. Gelijktijdig gebruik van cyclosporine en methotrexaat verhoogd het risico op bijwerkingen van beide farmaca. (Dit proefschnft)
5. Overgevoeligheidsreacties op locaal geappliceerde corticosteroiden is een ondcrschat
probleem. (NedTijdschrGeneeskd 1992;136:1440-1442)

6. In tegenstelling tot UVB kunnen urocaanzuur isomeren de migratie van dendritische
cellen vanuit de epidermis naar de regionale lymfeklieren niet stimuleren.
(Immunology 1992;77:394-399)

7. Chronisch veneuze insufficientie is een volksziekte. (Phlebology Suppl I992;i:6-i2)
8. Door de vraag naar effectieve therapieen met een uitstekend cosmetisch resultaat
worden behandelingsvormen zoals rontgentherapie en electrocoagulatie steeds minder
toegepast en zijn chirurgische vaardigheden voor de dermatoloog onmisbaar
geworden.
9. Wanneer de redactie van medische vakliteratuur geen verantwoording draagt voor de
inhoud van supplementen, welke in dergelijke gevallen meestal door een pharmaceutische industrie worden gefinancierd, is het wenselijk dat de inhoud wordt
beoordeeld door een Reklame Code Commissie.
10. Aangezien bij behandeling van ziekten en kwalen frequent voor een palliatieve
methode gekozen moet worden, is het begrip "geneeskunde" een eufemisme dat beter
vermeden kan worden.
11. De toelating tot een opleiding in een medisch specialisme is meer van kennissen dan
van kennis afhankelijk.

