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STELLINGEN 

beho rende bij het proefschr i f t 

The d e v e l o p m e n t of new t r ea tmen t s t ra teg ies for oesophageal cancer 

I De winst die behaald kan worden bij de behandeling van patiënten met 

slokdarmkanker ligt in een op maat gemaakte therapeutische aanpak. 

II Patiënten met slokdarmkanker lijken niet meer alleen afhankelijk van een 

chirurg voor een curatieve behandeling. (Dit proefschrift) 

III Adenocarcinomen van de distale slokdarm en maag-cardia zijn misschien wel 
één klinische entiteit, maar biologisch twee verschillende tumoren en dienen 
als zodanig behandeld te worden. (Dit proefschrift) 

IV De prognostische waarde van COX-2 in slokdarmkanker is een goede reden 
om het effect van selectieve COX-2-remmers op de overleving te testen. 
(Dit proefschrift) 

V Virussen zijn vooralsnog beter in het introduceren van DNA in humane cellen 
dan gentherapeuten. (Dit proefschrift) 

VI Het creëren van een klinisch relevant onderzoeksmodel voor slokdarmkanker 
is onmisbaar voor de implementatie van nieuwe behandelingsstrategieën. 
(Dit proefschrift) 

VII Hoe meer inzicht we krijgen in de genetische veranderingen van het oesofagus-
carcinoom, hoe duidelijker het wordt dat we nog maar zo weinig weten. 

VIII Het blijkt dat pieken in het 'euro-tijdperk' nog steeds mogelijk is. 

IX Het cellentekort is geen probleem in de oncologie. 

X Sprookjes hebben ten onrechte een positieve connotatie. 

XI Het idee dat men daadwerkelijk begrijpt is veelal het begrijpen niet waard. 

XII Dankzij de auteurslijst begint en eindigt ieder artikel met een discussie. 

XIII De waarde van voorgaande stellingen ontleent zijn kracht aan de inhoud van 
het begeleidende boekje. 




