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Stellingen n 
behorendd bij het proefschrift 

Medulloblastomaa in childhood : a clinical and biological study 

1.. De stijgende lijn in de overlevingscurven die de meeste kindertumoren de laat-
stee 20 jaar vertonen, geldt niet voor de hersentumoren. Dat is éénn van de rede-
nenn waarom hersentumoren zo frustrerend zijn voor de clinicus. 

2.. Betrouwbare prognostische markers voor de overleving van kinderen met een 
medulloblastoom,, zullen gezocht moeten worden in chromosomale afwij-
kingenn of veranderingen in genexpressie in de tumor. 

3.. Het hanteren van dezelfde criteria voor de definitie van genetische afwij-
kingen,, gebruik makend van Comparative Genomic Hybridization, is van 
essentieell  belang om verschillende studies te kunnen vergelijken en de juiste 
conclusiess te kunnen trekken. 

4.. Het is niet nodig om alle transcripten die in weefsels tot expressie komen te 
identificerenn als men alleen geïnteresseerd is in transcripten die belangrijke 
verschillenn in expressie vertonen. 

5.. Aangezien de lange termijn effecten bij kinderen met een tumor in het 
algemeenn en een hersentumor in het bijzonder, jaren op zich kunnen laten 
wachtenn en soms moeilijk op te sporen zijn, is het nodig deze (ex-)patiënten 
gedurendee lange tijd op te volgen. Dit moet gebeuren door clinici die op de 
hoogtee zijn van de te verwachten problemen. 

6.. Voor de meeste gevallen van acute ITP bij kinderen geldt volgende stelregel: 
"Thee art of medicine is amusing the patient while nature cures the disease" 
(Holmes,, 1893). 

7.. Het is belangrijk voor een arts om uit te maken waar zijn wil om te helpen 
eindigtt en zijn persoonlijke ambitie begint. 

8.. Het doorzettingsvermogen dat vereist is om bij verhuizing van België naar 
Nederlandd alle benodigde formulieren in te vullen, is een goede maat voor het 
doorzettingsvermogenn dat nodig is voor het schrijven van een proefschrift. 

9.. If a woman wants to be a winner in the struggle for succes, she must always 
knoww for certain when men only guess. 

Anonymous Anonymous 

10.. Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting. 
M.M. Held 

11.. It's nice to be important, but it's more important to be nice. 




