
Stellingen, behorend bij het proefschrift: 
Aspects of medical therapy in nenroendocrine disorders. 

Bij de behandeling van oudere, met name mannelijke, patienten met 

acromegalie moet therapie met octreotide als een potentieel succesvolle 

primaire tberapie beschouwd worden. 

Bij patienten met grote neuroendocriene (para)nasale turnoren, waarbij de 

hypofyse voorh:wabsfuncties intact zijn, moet niet de in de sella turcica gelegen 

hypofyse, maar de in de farynx gelegen hypofyse waarschijnlijk als oorsprong 

van de tumor beschouwd worden. 

Octreotide en bromocriptine bebben bij de meeste acromegalie patienten als 

combinatie tberapie een additief effect. 

Gelijl.-tijdige, dubbelzijdige bepaling van bet plasma ACfH in veneus bloed uit 
de sinus petrosus inferior, v66r en na toediening van corticotropin releasing

hormone, is een accurate methode om patienten met de ziekte van Cushing te 

onderscheiden van die met een ectopiscbe ACfH productie. 

De scbade op lange termijn ten gevolge van een (rotatie)bestraling van een 

bypofyseturnor op de geestelijke vermogens van een patient wordt onderscbat. 

Metastasering van bypofysetumoren naar afgelegen plaatsen in bet centraal 

zenuwstelsel, maar ook naar extracranH!le localisaties, komt in zeldzame 

gevallen voor. 

Er bestaat een onterecht merk.-waardig contrast tussen de omzichtigheid 

waarmee een patient toestemming wordt gevraagd om bij hem of haar bet 

dragerscbap van bet HIV virus te onderzoeken en de vanzelfsprekendbeid 

waarmee bij diezelfde persoon allerlei andere onderzoekingen welbaast zonder 

voorinformatie worden verricht. 

In de eis van bet College van Dekanen dat de stellingen, die bij proefschriften 

worden gevoegd, 'wetenschappelijk verdedigbaar' moeten zijn, moeten de 

woorden 'wetenscbappelijk' zowel als 'verdedigbaar' als pleonasmen worden 

bescbouwd. 



De altematieve geneesl..-unde zou zich veel meer geloofuraardig maken als zij 

cijfers, liefst uit dubbelblind onderzoek verkregen, zou kunnen overleggen, 

waaruit de werkzaarnheid van een bebandelingsmethode blijkt. 

Het door de overheid gevoerde beleid om te komen tot beddenreductie in de 

regia Rijnmond moet gezien de problemen die zijn ontstaan voor zowel de 

patient als de gezondheidszorg zelf, alsmede door de enorme eraan verbonden 

kosten, beschouwd worden als een totale mislukking. 

Science is true, don't be misled by the fact. (Quome's theorem). 

De Nederlandse bevolking is op te delen in een groep die in bet weekeinde 

een (s)cryptogram tracbt op te lassen, en in een groep die dat perse niet tracbt 

te doen. 
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