Stellingen
Behorende bij het proefschrift

New light on Barrett’s esophagus
1. Deoxycholic acid in the proximal jejunum due to bacterial overgrowth is associated with
the development of Barrett’s epithelium in the rat esophagus (this thesis).
2. Standardization of the irradiation parameters fluence rate and fluence in vivo at the
esophageal wall, does not guarantee a more homogenous response to ALA-PDT (this
thesis).
3. Monitoring PpIX fluorescence kinetics may be a useful parameter to predict the outcome of
ALA-PDT in the normal and Barrett’s rat esophagus (this thesis).
4. Both PpIX fluorescence before photodynamic therapy and the PpIX fluorescence decay
during photodynamic therapy may well be increased in Barrett’s esophagus, which further
supports the potential of ALA-PDT as treatment of premalignant Barrett’s esophagus (this
thesis).
5. Barrett’s epithelium can be detected by Raman spectroscopy using fiber optic probes. This
opens a window of opportunity for the in vivo detection of Barrett’s esophagus (this thesis).
6. If we could give every individual the right amount of nourishment and exercise, not too little
and not too much, we would have found the safest way to health (Hippocrates).
7. Door de invoering van het nieuwe zorgstelsel verwachtte men lagere kosten door
concurrentie; echter in dit stelsel is de financiering van de zorg onderhevig aan
marktwerking, wat wel zal leiden tot lagere kosten per zorgproduct, maar niet per se tot een
verlaging van de totale kosten in de gezondheidszorg.
8. Met het verkorten van de opleidingsduur tot (super)specialist zijn er steeds minder
mogelijkheden voor het doen van onderzoek, maar het verrichten van onderzoek maakt het
vak als arts wel diepgaander en het leven veelzijdiger.
9. De afscheidingsmuur tussen Israël en de Palestijnse gebieden is niet zozeer een
veiligheidsmaatregel als wel een manier om de definitieve grenzen te bepalen: het kost een
Palestijnse jongen slechts 6 seconden om erover te klimmen.
10. De problemen bij de vredesonderhandelingen in het Midden Oosten beginnen reeds bij
de betekenis van het woord vrede.
11. Life is what happens to you while you’re busy making other plans (John Lennon,
Beautiful Boy).
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