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Stellingen bij het proefschrift 'K-ras and p53 in cancer of the pancreas and extrahepatic biliary tract'. 
P.D.J. Sturm, Amsterdam, 1999. 

1. DNA-afwijkingen in tumoren van de tractus digestivus kunnen worden gedetecteerd in 
materiaal alkomstig uit het darmlumen. 

2. Intratumor heterogeniciteit bestaat voor verscheidene genetische afwijkingen en 
verklaren discrepantie van bevindingen in primaire tumoren en 'secondary sources' zoals 
cytologie preparaten en metastasen. 

3. De betekenis van hyperplastische gebieden met K-ras codon 12 mutaties in de 
afvoergangen van de pancreas in het ontstaan van kanker van de pancreas is vooralsnog 
onduidelijk. Deze laesies moeten dus worden beschouwd als potentiële bronnen van 
vals-positieve uitslagen van K-ras codon 12 mutatie analyse van borstel-
cytologiepreparaten van de extrahepatische galwegen in de diagnose van kanker van de 
pancreas. 

4. Detectie van een mutatie in codon 12 van het K-ras oncogen in borstel-
cytologiepreparaten van de extrahepatische galwegen moet leiden tot therapeutische 
interventie of aanvullende, meer invasieve diagnostiek. 

5. K-ras codon 12 mutatie analyse van borstel-cytologiepreparaten van de extrahepatische 
galwegen kan leiden tot een vroege diagnose van patiënten met kanker van de pancreas 
en tot een betere prognose van deze patiënten. 

6. P53 immunocytologie van borstel-cytologiepreparaten van de extrahepatische galwegen 
kan gebruikt worden in de diagnose van patiënten met galgangcarcinomen. 

7. Moleculaire diagnostiek van levermetastasen van tumoren van het pancreaskopgebied is 
niet mogelijk met alleen K-ras codon 12 mutatie analyse. 

8. In de toekomst zal moleculaire epidemiologie een belangrijke rol spelen in het 
identificeren van carcinogenen. 

9. 'Osteoclast-like' reusceltumoren zijn ongedifferentieerde carcinomen van epitheliale 
herkomst met infiltrerende monocytaire reuscellen. 

10. Handmatige microdissectie van één enkele cel wordt relatief eenvoudig wanneer het een 
reuscel betreft. 

11. Wie "blind" een (anti-microbiële) therapie start is vaak "doof" voor de diagnostische 
mogelijkheden.' (A.W. Sturm, 1981) 

12. TDen zuivere noot op een contrabas? Dat is toeval.' (Een Amsterdamse dirigent in Het 
Parool, 31 maart 1988) 

13. Het invoeren van een 'sociale-vaardigheidstest' voor studenten geneeskunde leidt 
mogelijk tot afschaffing van de numerus fixus voor deze studierichting. 

14. Almere is verder dan Durban. 
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