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1. In tcgcnstclling tot wat algemeen aanvaard wordt, vrijwarcn ACE-remmers de
kwalitcit van hct lcven NIET beter dan sclectieve isyblokkeerders. (dit proefschift)
2. Declncming aan cen ondcrzoek op zichzelf beinvloedt de levcnskwaliteit
reeds gunstig. Daarom is een betere kwaliteit van leven tijdens dan voor medicatie geenszins een bewijs voor een gunstige invloed van het medicijn op de
kwaliteit van leven. (dit proefschrift)
3. Niet alle bloeddruk verlagende middelen hebben een gunstige invloed op de
vaatwandeigenschappen (distensibiliteit en compliantie) van de grote vaten.
(dit proefschrift)
4. Het gebruik van het effect van medicijnen op risicofactoren voor ischemische
hartziekten als surrogaat voor him effect op ischemische hartziekten zelf, kan
erg misleidend zijn. (dit proefschrift en Cruickshank, J Hypertens 1992,
10(suppl 3):S21-S27.)
5. Van fysiologisch oogpunt is het logischer te spreken van het statische (de gemiddelde druk) en het dynamische deel (de polsdruk) van de bloeddruk, dan
van de diastolische en svstolische druk.
6. In tegenstelling tot schistosomiase veroorzaakt door Schistosoma mansoni
dienen alle patienten met een Schistosoma haematobinm infectie behandeld te
worden, omdat men niet weet of het distale deel van de ureterwand volwassen
wormen bevat. (L Van Bortel, C van Deursen. Mod Med 1983, 7:1007-1014)
7. lien goed voorschrijfgedrag is belangrijk voor de individuele patient en voor
de maatschappij omwillc van socio-economische redenen. Het is dus wenselijk
het voorschrijfgedrag te optimaliseren. Farmacologie-onderwijs alleen blijkt
onvoldoende om tot een rationed voorschrijfgedrag te komen. Daarom verdient ook in Nederland het farmacotherapie-onderwijs meer aandacht. (L. Van
Bortel et al. In: Gezond onderwijs-1.1992, p 48-53)
8. Het nalaten van tijdschriften en/of auteurs om negatieve resultaten te publiceren kan de waarde van meta-analyses in ongunstige zin beinvloeden.
9. De verlenging van de patentduur voor medicijnen kan niet enkel de prijs van
nieuwe medicijnen drukken, maar tevens het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen bevorderen.
10. De natuur heeft voor de mens slechts een leven van 30 tot 40 jaar voorzien.

