
1. Het vinden van de verklaring voor de bevinding dat vrouwen gemiddeld twintig 
jaar later dan mannen een Barrett oesophagus ontwikkelen zou van grote 
betekenis kunnen zijn.voor de preventie van deze aandoening.   

            Dit proefschrift. 
2. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs voor de onderverdeling van de 

cylinderepitheel metaplasie van de oesophagus in een onschuldige vorm zonder 
intestinale metaplasie en een premaligne vorm mét intestinale metaplasie.  

            Dit proefschrift.  
3. Ambulante 24-uurs bepalingen van de oesophageale pH en het bilirubine gehalte 

zijn onvoldoende in staat gebleken te verklaren waarom niet alle personen met 
een ernstige gastro-oesophageale reflux ziekte ook een Barrett oesophagus 
ontwikkelen. 

           Dit proefschrift   
4. Er komt binnen de voorzienbare toekomst geen eind aan de stijging van de 

incidentie van het adenocarcinoom van de oesophagus in Nederland. 
Dit proefschrift. 

5. Noch de endoscopische screening ter opsporing van personen met een Barrett 
oesophagus noch de endoscopisch surveillance van de eenmaal opgespoorde 
patiënten met een Barrett oesophagus zullen een merkbaar effect hebben op de 
stijgende incidentie van het adenocarcinoom van de oesophagus in Nederland. 

      Dit proefschrift 
6. Een patiëntvriendelijke verpleegafdeling kan onmogelijk zonder een eenhoofdige, 

zich actief met de patiënten bemoeiende, verpleegkundige leiding. 
7. Bijna 120 jaar na de vaststelling door Otto von Bismarck van de 

pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar kan er, biologisch gezien, geen bezwaar 
worden gemaakt tegen een verhoging van deze leeftijdsgrens. 

8. De rampzalige verviervoudiging van de wereldbevolking in de tweede helft van 
de twintigste eeuw was het gevolg van de daaraan voorafgaande goedbedoelde 
mondiale verspreiding van Westerse medische kennis 

9. Net als nieuwe geneesmiddelen dienen voorgenomen onderwijsvernieuwingen 
experimenteel getoetst te worden aan strenge criteria van veiligheid, effectiviteit, 
en uitvoerbaarheid. 

10. De Nederlandse regelingen voor de opvang van “alleenreizende minderjarige 
asielzoekers” (AMA’s) heeft tot gevolg dat ons land een van de belangrijkste 
Europese “overslagplaatsen” voor de jeugdige slachtoffers van mensenhandelaars 
is geworden. 

11. Afschaffen van de besnijdenis behoudt de glans. 


