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1. De combinatie van de chemotherapeutica vincristine, 
adriamycine en dexamethason toegediend via een kortdurende 
infusie is even effectief als toediening door middel van een 
continue infusie (dit proefschrift). 

2. De klinische waarde van een tweede geintensiveerde 
behandeling met een perifere stamceltransplantatie bij het 
multipel myeloom kan pas worden beoordeeld wanneer de 
huidige klinische studies gedurende tenminste 10 jaar zijn 
vervolgd (J.L. Harousseau en dit proefschrift). 

3. Niet aileen chromosoom 13 deleties maar ook de bij 
cytogenetisch onderzoek gevonden afwijkingen van 
chrornosoom 1 voorspellen een slechte overleving na intensieve 
behandeling van bet multipel myeloom ( dit proefschrift). 

4. V anwege de hoge transplantatie-gerelateerde mortaliteit is er 
geen indicatie voor de toepassing van een standaard allogene 
stamceltransplantatie als eerstelijnsbehandeling bij bet multipel 
myeloom (dit proefschrift). 

5. De glucocorticoid receptor P beinvloedt de activiteit van de 
glucocorticoid receptor a~ hetgeen suggereert dat de mate van 
expressie van deze beide receptoren een rol spelen bij bet 
ontstaan van resistentie tegen dexamethason bij het multipel 
myeloom ( dit proefschrift). 

6. De ziekte van Kahler is een in bet buitenland onbekende 
aandoening. 

7. Tumoren zijn voor hun groei afhankelijk van hun micro
omgeving en therapeutische modaliteiten dienen hierop te 
worden afgestemd. 



8. De uitkomst van prospectieve klinische studies in de (hemato-) 
oncologie heeft aileen praktische waarde indien tevens de 
gevolgen van een interventie op de kwaliteit van !even en de 
kosten·effectiviteit worden onderzocht. 

9. Oncologische zorg van goede kwaliteit kan uitsluitend 
gerealiseerd worden in een multidisciplinaire organisatie, zoals 
in bet samenwerkingsverband van een tumorwerkgroep. 

10. De I of der geneeskunde bestaat vooral hierin, dat zij, ten eerste 
geen enkele bewieroking nodig heeft omdat zij op zich zelf 
genomen voldoende gunstig bekend staat bij de stervelingen 
vanwege haar nut en haar onmisbaarheid, en dat zij, ten tweede, 
hoe vaak zij ook reeds door voortreffelijke geesten is bezongen, 
toch altijd weer nieuwe stof voor haar verheerlijking 
voortbrengt, zelfs bij weinig vruchtbare geesten, zodat het 
allerminst nodig is haar op de gebruikelijke wijze te prijzen met 
behulp van afgunstige vergelijkingen waarin afbreuk wordt 
gedaan aan de andere wetenschappen (Lof der Geneeskunde, 
Erasmus). 

11. Met het invoeren van de EURO is de zachte G uit onze 
munteenheid verdwenen. 


