
------ STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

ADENOCARCINOMAS OF THE 

GASTRO-OESOPHAGEAL JUNCTION: 

FROM GENE TO CLINIC 



I. Adenocarcinomen van de distale slokdarm en maag-cardia zijn een 
klinische entiteit en dienen gestageerd te worden volgens uniforme criteria 
(dit proejschrijl). 

ll. Een veranderde e.\:pressie van het E-cadherine-catenine complex tteedt 
vaak op bij het adenocarcinoom van de gastto-oesophageale overgang; 
somatische mutaties in de genen van dit complex echter niet (ditproifschrift). 

ill. De cellijnen ]ROECL 47 en 50 zijn ruet afgeleid van slokdarmcarcinomen 
maar zijn klonen van coloncarcinoom cellijn HCT 116, die al in 1971 werd 
gehveekt (dit proejschrift). 

IV. Hoe meer er bekend wordt over de genetische veranderingen die een rol 
spelen bij de progressie van Barrett epitheel tot adenocarcinoom van de 
gastto-oesophageale overgang, des te moeilijker het is om de samenhang 
hier tussen te zien (dit proejschrift). 

V. The E-cadherin-catenin complex is more than just a "sticky" molecular 
complex. 

""\11. In navolging van p53 verdient ~-catenine verkozen te worden tot 
"molecule of the year". 

VIT. Transhiatale oesophagusresectie ;;t: transthoracale oesophagusresectie. 

VIII. Ai\1(sterdam) RO(tterdam) : de slokdarm. 

lX. De teleurstellende J-Jaars overleving van patienten met een 
slokdanncarcinoom wordt grotendeels verklaard door de unieke anatomie 
van het lymfdrainage systeem van de slokdarm. 

X. Het opstellen van elf professionals verenigd in het Xederlands elftal is 
gemakkelijker dan het vaststellen van de auteurslijst van een 
wetenschappelijk artikel: er is slechts een coach. 



XI. There is no such thing as minor surgery, only minor surgeons. 

XII. Medelijden draagt niet bij tot genezing van de patient, medeleven is 
daarentegen essentieel. 

XIII. De wetenschappelijke weerle&:,oing van de opvatting dat het eten van 
vezelrijke producten geen bescherming biedt tegen darmkanker zal de 
Amerikaanse "cornflakes industrie" hard treffen. 

XIV. Het "rondje langs de bedden" zal, in tegenstelling tot het "rondje om de 
kerk" nooit leiden tOt een slepend arbcidsconflict. 

XV'. "Men kan niet relatief genoeg zijn in datgene wat men eist van anderen en 
niet absoluut genoeg in de cisen die men aan zichze1f ste1t" (Dagboek Etty 
Hillesum, 28 maori 1942). 
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