STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

PHOTODYNAMIC THERAPY
FOR

BARRETT'S OESOPHAGUS
with use of 5-Aminolevulinic Acid

1.

Barrelt oesofagus ontstaat niet vanuit submucosaal klierweefsel
(dil proefschrift).

2.

Bij fotodynamische therapie is selectieve ophoping van de
photosensitizer belangrijk maar niet voldoende om selectieve schade
te induceren (dil proefschrift).

3.

Het juist vaststellen van de laserparameters en het tijdstip van
belichting is cruciaal voor het welslagen van fotodynamische therapie
(dil proefschrift) .

4.

Alvorens fotodynamische therapie als behandeling va n Barrelt
oesofagus reguliere klinische toepassi ng vindt , dient transmurale
verificatie van de toegebrachte schade plaats te vinden
(dil proefschrift).

5.

Conform het geologische principe is in Barrelt oesofagus verticaal
gebiopteerd epitheel ooit horizontaal afgezet (en niet ontstaan door
migratie vanuit de maag) (dil proefschrift) .

6.

Inkrimping van de zorgsector treft alleen de sector, de zorg wordt
groter.

7.

Het tempo waarmee de automatische deuren in het AZR zich openen
is beter afgestemd op immobiele patiënten dan op haas tige artsen.

8.

Indien Hippocrates met ' OKóoa cpápl'aKa OUK i~ m\, o(öllpoÇ
i~~a," óoa o(öllPoÇ OUK i*a\, 1IUp i~~a\ (wat geneesmiddelen niet
genezen, heel! het mes en wat het mes niet geneest dat geneest het
vuur) op de toepassing van fotodynami sche therapie doelde was hij
niet alleen geneesheer maar ook profeet.

9.

De lezer van een wetenschappelijk artikel kan de waarde ervan beter
beoordelen indien deze zelf gepubliceerd heeft.

10. Het is zorgelijk dat menige zonsondergang aan het oog wordt
onHrokken door gordijnen die gesloten zijn om deze op Discovery
Channel zonder weerkaatsing te zien.
11 . Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander is de
aangewezen persoon om te doorbreken dat drie dwaze dagen in
Nederland meer aandacht krijgen dan duizenden dwaze moeders in
Argentinië .
12. Behoudens voor transoesofageale ECHO cor, ligt vanuit Nederlands
thorax chiru rgisch oogpunt de slokdarm extrathoracaal. Dit in
tegenstelling tot de longeI!.
13. Gezien de volatiliteit van de effectenbeurzen dient koerswinst aan
kansspelbelasting onderworpen te worden .
14. Het mag de na-oorlogse generatie aangerekend worden dat de
gemiddelde leeftijd van het publiek bij een klassiek concerl doet
vermoeden dat de helft van de bezoekers de vertolkte componist
persoonlijk heeft gekend.
15. Het beste bewij s dat alcohol het geheugen aantast is dat de gemiddelde
Nederlander zich alcoholische dranken makkelijker kan heriImeren
dan onthouden.

ROHerdam, 8 december 1999
Jolanda van den Boogcrt-Kluin

Angreifen.
wenn es sein muil
Verteidigen.
wenn es notwendig ist
Aber nie.
nie verachten
Lieben. !ieben. lieben
W.A . Mozarl

