
Stellingen 

1. Lokale toediening van een 6% miltefosine oplossing is een effectieve 
palliatieve behandeling van huidmetastasen van mammacarcinoom (dit 
proefschrift). 

2. Na falen van behandeling met taxanen en anthracyclines is gemcitabine als 
monotherapie ineffectief bij het gemetastaseerd mammacarcinoom (dit 
proefschrift). 

3. Bij het combineren van chemotherapeutische middelen dienen 
pharmacokinetische interacties grondig bestudeerd te worden alvorens een 
combinatiebehandeling in fase 2 studies verder te onderzoeken (dit 
proefschrift). 

4. Paclitaxel is een van de weinige cytostatica waarbij de dosisberekening naar 
het lichaamsoppervlak van de patient daadwerkelijk de nauwkeurigheid van 
blootstelling aan het middel vergroot (dit proefschrift). 

5. De klaring van de vrije fractie paclitaxel is bij patienten ouder dan 70 jaar met 
50% afgenomen vergeleken met jongere patienten (dit proefschrift). 

6. Ondanks de toenemende incidentie van veel maligniteiten met het stijgen van 
de leeftijd, zijn patienten ouder dan 65 jaar in alle kankerstudies sterk 
ondervertegenwoordigd (NEJM 1999; 341: 2061). 

7. De geaccepteerde standaard adjuvante behandeling met 4 kuren adriamycine 
en cyclophosphamide bij borstkanker doet ten onrechte vermoeden dat de 
optimale duur van deze behandeling bekend is. 

8. Het effect van chemotherapie op hersenmetastasen hangt veelal meer af van 
de chemosensitiviteit van de tumor dan van de mogelijkheid van een 
chemotherapeuticum om een intacte bloed-hersenbarriere te passeren 
(Radiother On col 1996; 40: 9). 

9. Het idee dat hormonale suppletie in het algemeen cardiovasculair 
beschermend werkt, is onjuist. Oak bij vrouwen zijn de belangrijkste wapenen: 
niet roken, veel bewegen en gezond eten (NTVG 2001; 145(2): 64). 

10.Ais aile van personeel voorziene bedden op onze IC's voortdurend bezet zijn, 
is dat bedr"1jfsmaf1g mooi maar fundamenteel fout in een omgeving waar het 
spoedgeval een structureel verschijnsel is. Het is als een brandweercentrale 
die zo efficient wordt gerund dat aile wagens altijd onderweg zijn (Medisch 
Contact 2002; 57: 90). 

11.Wie meent dat lang werken hetzelfde is als hard werken, deelt zijn tijd slecht 
in. 
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