
Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

Advances in diagnosis and treatment of malignant mesothelioma 
 
1. 
Geavanceerde eiwit analyse technieken zijn bruikbaar in de ontwikkeling van 
betere diagnostische testen en om verder inzicht te krijgen in het pathologische 
proces van mesothelioom (dit proefschrift). 
 

2. 
Apolipoprotein CI is afgenomen in het pleuravocht van mesothelioom patiënten en 
dit eiwit lijkt een veelbelovende marker in de differentiaal diagnose van 
mesothelioom (dit proefschrift). 
 

3. 
Mesothelioom cellen secreteren exosomen die onder andere eiwitten bevatten die 
bloedvat vorming induceren en daarmee de groei van tumoren kunnen bevorderen 
(dit proefschrift). 
 

4. 
Mesothelioom weefsel bevat regulatoire T cellen die anti-tumor responsen kunnen 
remmen in vivo (dit proefschrift). 
 

5. 
Dendritische cellen bezitten de capaciteit om de groei van een tumor te remmen 
in een muis model voor mesothelioom (dit proefschrift). 
 

6. 
Het verhogen van de leeftijd waarop jongeren sigaretten mogen kopen verhoogt 
ook hun leef  tijd. 
 

7. 
Farmaceuten moeten stoppen met ‘disease mongering’ waarbij gezonde mensen 
worden geindoctrineerd tot medicijn-slikkende patiënten. 
 

8. 
Vele handen maken weliswaar licht werk, maar verzetten wel minder dan wanneer 
iedereen afzonderlijk werkt. 
(Max Ringelmann, 1883) 
 

9. 
De vraag “protest of pro-test” bij proefdiergebruik splijt niet alleen de 
maatschappij maar ook de academische wereld. 
 

10. 
Het is schrijnend dat iedere koe in Nederland meer subsidie per dag krijgt dan 
waar 75 procent van de Afrikanen van moet leven. 
 

11. 
Hardlopen? Het is beter om op tijd te vertrekken! 
 
Joost Hegmans 
Rotterdam, 6 december 2006 
 



 
Men had eerder kunnen weten dat asbest gevaarlijk was als men beter naar de 
schrijver en wetenschapper Plinius (23 - 79 jaar na Christus) had geluisterd die 
een hoog sterftecijfer onder slaven opmerkte die asbest wonnen uit mijnen. 
 
Duizenden werkers in Nederland, die hebben blootgestaan aan hoge concentraties 
asbestvezels tijdens het verrichten van hun werkzaamheden, hebben zich letterlijk 
doodgewerkt. 
 
De juridische strijd voor erkenning van aansprakelijkheid door de werkgever duurt 
langer dan de persoonlijke strijd tegen mesothelioom. 
 
De scheepvaartindustrie brengt bewust mensenlevens in gevaar door oude 
schepen boordevol asbest te verslepen naar ontwikkelingslanden, waar ze zonder 
toezicht en voorzorgsmaatregelen worden gesloopt door de lokale bevolking. 
 
Amerikaanse advocaten kantoren gespecialiseerd in zaken betreffende 
asbestkanker betalen het meest voor het plaatsen van Google advertenties 
(AdWords) wat toont dat er gezonde winst gemaakt kan worden aan een dodelijke 
ziekte (plaats 1, 2, 3 en 7 in de top 10). 
 
Dat voor één ziekte verschillende namen worden gehanteerd maakt het voor 
iedereen onnodig gecompliceerd (asbestkanker, pleurakanker, mesothelioom, 
buikvlieskanker, longvlieskanker, borstvlieskanker). 
 
Joost mag weten waarom er aan deze zijde ook nog stellingen staan. 
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