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I 

De antitumor activiteit van de interferon-inducer ABPP hangt af 

van massa en lokalisatie van de tumor. 

(dit proefschrift) 

II 

Klinische evaluati·e van de antitumor activiteit van cyclische 

toediening van ABPP in combinatie met cyclofosfamide is op grond 

van dierexperimentele gegevens gewenst. 

(dit proefschrift) 

III 

De toediening van recombinant interferon-alphaA in cycli van 8 

dagen om de drie weken heeft betere immunostimulerende effecten 

en is minder toxisch dan toediening 2 maal per week. 

(dit proefschrift) 

IV 

Het is op theoretische gronden niet logisch de waarde van 

biological response modifiers te evalueren door middel van fase 

II studies. 

v 

De ernstig zieke patient met een acute acalculeuze cholecystitis 

dient bij voorkeur behandeld te worden door middel van een 

echogeleide percutane transhepatische cholecystostomie. 

VI 

Laparotomie versnelt intraperitoneale tumorgroei. 



VII 

De waarde van adjuvante chemotherapie in cornbinatie met 

radiotherapie bij het in opzet curatief gereseceerde pancreaskop 

carcinoom is onvoldoende aangetoond en dient in een prospectief 

gerandomiseerde trial te worden geevalueerd. 

VIII 

Indien bij een bejaarde patient een ingeklemde steen in de ductus 

choledochus na endoscopische papillotomie niet verwijderd kan 

worden, heeft extracorporele schokgo1f behandeling de voorkeur 

boven operatieve exploratie door middel van een choledochotomie .. 

IX 

Het bepalen van leverfuncties als screeningsmethode voor het 

opsporen van levermetastasen is obsoleet. 

X 

Met name in de oncologie bestaat er behoefte aan een score 

systeem waarin overleving en de kwali tei t van het leven zi jn 

verwerkt, zodat men aan de hand van een getal de waarde van het 

geven of niet geven van een behandeling kan aflezen. 

XI 

Omdat de postoperative mortaliteit en met name de morbiditeit 

door het mijden van een thoracotomie gunstig worden beinvloed, 

bestaat de voorkeursbehandeling van het resectabele distale 

oesophaguscarcinoom ui t een stompe dissectie gevolgd door het 

strippen van de oesophagus, waarna met een (buis)maag interposi

tie de continuiteit met een anastomose in de hals wordt hersteld. 



XII 

Het logische eindpunt van de ~volutie der muziek, zoals deze zich 

in de twintigste eeuw langs de lijn Debussy-Stravinsky-SchOnberg

Cage heeft voltrokken, is een voorbeeld van het feit dat logica 

en schoonheid veelal niet samengaan. 

XIII 

De weerslag van "Parijs '68", en de concessies· gedaan aan de 

overigens prijzenswaardige ideologie der gelijke kansen voor 

allen, doen in ons land de behoefte aan het oprichten van 

"Grandes Eccles" gevoelen. 

XIV 

De Franse taal wordt met recht wel " La Plus Belle Langue " 

genoemd. 

XV 

Menig onderzoeker kan met Charlie Brown verzuchten : " I thought 

I had life all figured out, but there was a flag on the play " 


