STELLINGEN
behorende bij het proefschrift

CHEMOTHERAPY IN CANCER OF THE ESOPHAGUS
van Tjebb e C. Kok

1.

Neo-adjuvante chemotherapie verlengt de ziektevrije en totale overlevingsduur
na een transhiatale slokdarm resectie wegens plaveiselcelcarcinoom.

2.

De respons op neo-adjuvante chemotherapie is voorspellend voor de overleving
na resectie wegens plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm.

3.

Bij patienten met een, tot de supraclaviculaire- en/of coeliacale regio beperkt,
gemetastaseerd slokdarmcarcinoom, dient na het bereiken van een gunstige
reactie op chemotherapie, alsnog een operatieve resectie van het carcinoom te
worden overwogen.

4.

Het over en weer ruilen van PA-materiaal tussen laboratoria die ieder op eigen
wijze onderzoek doen naar de rol van humaan papilloma virus bij slokdarmkanker zou verhelderend kunnen werken in een al lang bestaande controverse.

5.

Dat singultus (hik) een vroegsymptoom van slokdarmkanker kan zijn, is aannemelijk, maar niet bewezen.

6.

Een licht "chirurgoïde" instelling heeft voor een internist met aandachtsgebied
oncologie meer voor- dan nadelen.

7.

De introductie van een nieuwe gevalideerde techniek in het medisch diagnostisch arsenaal dient in principe gepaard te gaan met afschaffing van een oude.

8.

Psychotherapie is mogelijk en uitvoerbaar. Ze kan lang duren, maar "disorder'
kan worden tot rijping, desintegratie kan productief worden en voeren tot
unieke individualiteit en het vermogen tot een diepere en langdurige emotionele
relatie tot de ander.
(uit: "Remarks on the philosophy of mentol disorder", Frieda Fromm-Reichmann, Psychiatry

1946:9; 293·309)

9.

Onwaarheden in wetenschappelijke publicaties beginnen soms al bij het rijtje coauteurs.

10.

Ook zonder gesprek kan het bezoek aan een zieke zinvol zijn, getuige Judith
Herzberg in haar
Ziekenbezoek
Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.

(uit: "Beemdgras ", GA van Oorschot. 1997)

11.

Sociaal psychologisch beschouwd leek de koninklijke knik tijdens de begrafenis
van Prinses Diana meer op een kapituierende knieval.

12.

Een Staverse jol dient rechtop gezeild te worden.

13.

Ritmiek en maatvoering binnen het basis onderwijs kunnen, naast de klassieken,
uitstekend geadstrueerd worden met fragmenten uit het repertoire van Sting.

14.

Vindicat atque Polit 1997: waar de vijl nog sliep, stak het zwaard zeer diep.

15.

Indien promoveren wordt beschouwd als het behalen van een academisch
rijbewijs, dient reeds bij aanvang van de les een ieder duidelijk te zijn: "rij jij of
rij ik?"
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