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Ter nagedachtenis aan Wim Beyen 
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Stellingen behorende bij het proefschrift 

NOVEL APPLICATIONS OF GROWTH FACTORS IN SOLID TUMORS 

1. Lysophosphatidylzuur speelt een belangrijke rol bij het biologisch gedrag van het 
ovarium carcinoom. 

2. Het remmen van lysophosphatidylzuur is een veelbelovende strategie bij de 
behandeling van het ovarium carcinoom. 

3. Intraperitoneale toediening van suramine leidt tot een belangrijk farmacokinetisch 
voordeel ten opzichte van intraveneuze toediening. 

4. De verbeterde haalbaarheid van hooggedoseerde chemotherapie met 
stamceltransplantatie is vrijwel volledig te danken aan de ontwikkeling van 
groeifactoren, moderne anti-emetica en moderne antibiotica. 

5. De symptomen in de herstelperiode na hooggedoseerde chemotherapie met 
stamceltransplantatie zijn dusdanig verbeterd, dat de zorg in deze periode vrijwel 
geheel thuis kan plaatsvinden. 

6. Hoogbegaafdheid is niet zelden een compensatie voor een gebrek, hetzij bij het 
kind, hetzij bij de ouders. 

7. Het is een misvatting te denken dat stervenden over meer informatie over de 
dood beschikken dan anderen. 

8. De oriëntatie van het standbeeld van Willem van Oranje in Den Haag, gericht 
naar McDonalds en Novotel, en van het parlementsgebouw afgewend, toont aan 
dat de Nederlandse democratie functioneert zonder enig historisch besef. 

9. In de Nederlandse media worden formuleringen vaak op zo paternalistische wijze 
versimpeld, dat juist de elitaire wereldbeschouwing van de journalist wordt bloot 
gegeven. 

10. Wie niet groot is, moet op een stoel gaan staan. 

11. Het Nederlandse arbeidsrecht verlaagt niet het globale stressniveau, maar 
verplaatst de stress naar anderen (Wet van behoud van stress). 

12. Politieambtenaren boezemen onschuldigen angst in, terwijl boosdoeners hen als 
lastposten zien. Daarom is de kans klein dat ze als groep ooit een beste vriend 
worden. 

13. De verovering van het heelal is even buiten de dampkring tot stilstand gekomen. 

Anneke Westermann, Amsterdam 1999. 
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