
Stellingen behorend bij het proefschrift

Basic and clinical aspects Of 
the Medical treatMent Of cushing’s disease

1. De glucocorticoid-gemedieerde verlaging van de sst2 expressie op corticotrope 
 hypofysetumoren is op mRNA niveau een dynamisch en reversibel proces  
 (dit proefschrift).

2. De cortisol-verlagende effecten van pasireotide en cabergoline bij patiënten met de  
 ziekte van Cushing moeten worden toegeschreven aan hun effect op de ACTH- 
 secretie door het hypofyse adenoom en niet aan een direct bijnier-gemedieerd effect  
 (dit proefschrift).

3. Fluconazol kan mogelijk een alternatief zijn voor ketoconazol om patiënten met het  
 syndroom van Cushing te behandelen (dit proefschrift).

4. De verhoogde stollingsneiging in patiënten met de ziekte van Cushing wordt  
 veroorzaakt door een verstoorde balans in stolling en fibrinolyse en verbetert niet na  
 kortdurige biochemische remissie geïnduceerd door medicamenteuze  
 combinatiebehandeling met pasireotide, cabergoline en ketoconazol (dit proefschrift).

5. Niet alle patiënten met de ziekte van Cushing hebben een verstoord cortisol dagritme,  
 maar in de helft van de patiënten met een verstoord dagritme kan dit worden  
 genormaliseerd na elf weken medicamenteuze combinatiebehandeling met pasireotide,  
 cabergoline en ketoconazol (dit proefschrift).

6. Zes maanden behandeling met een hoge dosering pasireotide resulteert in  
 normalisatie van de cortisolurie in 20% van de patiënten met de ziekte van Cushing  
 (Colao et al., New England Journal of Medicine, 2012).

7. De kwaliteit van leven van patiënten met het syndroom van Cushing die langdurig in  
 remissie zijn blijft verminderd, ongeacht de etiologie, aanwezigheid van  
 hormoondeficiënties of behandelmodaliteit (Wagenmakers et al., European Journal of  
 Endocrinology, 2012). 

8. “A physician is obligated to consider more than a diseased organ, more even than the  
 whole man – he must view the man in his world” (Harvey Cushing).

9. Het krijgen van complimenten bevordert de leerprestatie (Sugawara et al.,  
 PLOS One, 2012).

10. “Remarkably more can be accomplished when it does not matter who gets the credit”  
 (Harry S. Truman).

11. “Van de maan af gezien zijn we allen even groot” (Multatuli).


