
STELLINGEN 

1. Hypothyreoidie als gevolg van oncologische behandeling van het 

hoofd/hals gebied dient tijdig opgespoord, herkend en behandeld te 

worden. 

2. Endocriene therapie dient als afzonderlijke intern geneeskundige 

behandelingsmethode te worden onderscheiden van cytostatische therapie. 

3. "Flare" (mogelijke voorbijgaande activatie van de tumorgroei) in het 

begin van hormonale the·rapie van gemetastaseerd mammacarcinoom betekent 

niet dat de therapie gestaakt moet worden. 

4. Aan het beschrijven van het beloop van pleurale en peritoneale 

metastasen van bet mammacarcinoom wordt te weinig aandacht besteed; 

tach reageren ze zeer goed op de therapie. 

5. Bij botfracturen en compressies in het bestraalde veld bij patienten 

met gynaecologische tumoren spelen factoren zoals voorafgaande 

osteoporose, slechte voeding, malabsorptie, vaak een rol. 

6. Aan de ondersteunende functie van de voeding bij de therapie van 

oncologische patienten dient rneer aandacht te worden geschonken. 



7. Since it has been well documented that the presence of the estrogen 

receptor is predictive of improved survival and longer disease-free 

periods, it is possible that patients who have progesterone-receptors 

comprise a group with a better prognosis. 

Progesterone-receptor levels should be routinely measured and 

incorporated into future trials of adjuvant therapy. 

Clark, G.M., et al., N.Engl.J.Med. 1983, 309. 

8. Bij het toepassen van cytostatische therapie bij jonge personen dient 

men tijdig maatregelen te nemen tot behoud van fertiliteit. 

9. It is usually extremely difficult to pinpoint a "primary11 action of a 

hormone. Often the first effect induces a change of magnitude too small 

to be detected and leads to secondary, tertiary and higher order 

changes. The product of one reaction can serve as the substrate, 

inhibitor, activator, cofactor or even enzyme for the next reaction or 

it can influence the uptake or binding of essential cell components. 

[Martin, C.R., Textbook of Endocrine Physiology, 1978.) 

10. Er is nog altijd onduidelijkheid over de relatie tussen het gebruik van 

orale contraceptiva en het ontstaan van mammacarcinoom. 

11. Consumptie van alcohol en roken creeren werk voor de volgende generatie 

van de artsen. 

12. It is perhaps paradoxical that for twenty-five years or more a certain 

pre-occupation with fluid and electrolytes, vitamins, hormones and 

blood gases has appeared to divert the average clinician's attention 

from the two most fundamental requirements of every patient: adequate 

protein and sufficient calories. 

[Butterworth Ch.E. and Blackburn G.L., Nutrition today, 10:8-18, 1975] 



13. Ook de "onschuldige" in water-oplosbare vitaminen kunnen in megadoses 

schadelijk zijn. 

Schaumburg H~ et al., N.Engl.J.Med. 1983, 309. 

14. As the use of adjuvant systemic therapy expands, it should be kept in 

mind that it may affect the biological characteristics of the tumor and 

modify the sensitivity of metastases to subsequent cytotoxic and/or 

endocrine therapy. 

[Palshof T. In: Hormonal Management of Endocrine-Related Cancer. Ed.: 

Stoll, B.A., 1981] 

15. Opticiens zullen in de komende jaren veel winst maken door het 

toenemend gebruik van kopieerapparaten die normale tekst verkleinen. 




