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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift: "Fecapentaenes and risk for colorectal cancer".
Theo M.C.M, de Kok, 18 december 1992

I
Uitgaande van negatieve resultaten in carcinogeniteitsonderzoek waarbij
fecapentaenen intrarectaal worden toegediend in een matrix van cacao-boter, kan
geen uitspraak gedaan worden over de mogelijke carcinogene potentie van deze
verbindingen onder fysiologische omstandigheden.

fVaHg/ian, D.7., f«rrer, /?., flaprma, 7. and K>ep//ur*y, 7.7. (79S7) Cancer i^rf.,
J7, 799-203.)

II
Fecale mutageniteit, bepaald in Salmonella typhimurium stam 100 zonder
toevoeging van S9 mix, is ten onrechte geïnterpreteerd als indirecte maat voor de
aanwezigheid van fecapentaenen in de ontlasting.

UI
Het is zinvol om de anaerobe synthese van fecapentaenen door microörganismen
in het colon in verband te brengen met de inductie van tumoren in doelwitorganen
buiten de dikke darm.

(S/ia/rwwddVn, /4.M., t///a/i. -4., Ba/en, /*. and Wa/e, E. (799/) Carci>w/»ene.f/.v, /2,
607-607; We/sftMrtfer, ./.W. 7ones, /?.C, lVa/i£. CX, flac*/K/id, 7T.C, Wi7//a/n.ï,
C./W., Kindren, £>.G./., Van 7a.«e//, fl.L., Keyes, «.F., IV/7*/n5, 7".D., De W/r,
P.P., V«/i rft'r Stee/?. M. a«rf Vün dtT Ct«. A. f/990) Cancer Lew. 49, «9-9SJ

IV
Hoewel het samengestelde oxy/alkyl ESR spectrum zoals gerapporteerd door
Povey er a/. zeer waarschijnlijk afkomstig is van een a-hydroxyethyl-DMPO-
adduct, wijst dit resultaat evenzeer op de vorming van hydroxyl radicalen door
FP-12.

Pove_y, /4.C., Wi7.Yrt«, V.L., Zwej'er. 7.L., A"Mp/?M.s«wy, P., O'A/c//, /.A"
Warm. C C , f7992) Card/K-^tvjt'ii.v, / i , J95-40/.

V
Het feit dat peroxidatie van fecapentaeen-12 /« v/7ro resulteert in een stimulering
van zuurstof-radicaalvorming, bewijst niet dat intracellulaire enzymatische
peroxidatie van fecapentaenen leidt tot een verhoging van het risico op
genetische schade.

VI
Het streven naar begeleiding op peuterspeelzalen door "professionele vrijwilligers"
is niet in overeenstemming met de erkenning van peuterspeelzalen als basis-
voorziening zoals aangegeven in de nota "Kinderopvang" en de kwaliteitseisen
zoals omschreven in de (concept) verordening "Kinderopvang", beide van de
gemeente Sittard.



vn
Gezien de chemische instabiliteit van fecapentaenen is het niet waarschijnlijk dat
de jaarlijkse opslag en het uitrijden van enkele miljoenen tonnen fecapentaeen-
houdende varkensmest in Nederland een gezondheidsbedreigende milieu-
verontreiniging impliceert. Anderzijds vormen de personen die frequent betrokken
zijn bij het transport en verwerking van deze bulk mutagene substantie een
interessante populatie voor genotoxicologisch onderzoek.

Vffl
Hoewel de praktische oplossing voor milieuproblemen grotendeels geleverd moet
worden vanuit de milieutechnologie, hebben regelgeving en beleid - gebaseerd op
gezondheidsrisicoanalyse - een sleutelrol bij het totstandkomen van een gezond
leefmilieu.

IX
Als men daadwerkelijke productiviteit in het wetenschappelijk onderzoek wil
vaststellen op basis van jaarlijkse publicatie-lijsten, dan zou een positieve
weegfactor ingesteld moeten worden voor de rapportering van uiterst
arbeidsintensieve veldstudies.

X
De ethische toetsingsprocedure die door dierexperimenten-commissies wordt
gehanteerd, is erop gericht dierlijk ongerief tot een minimum te beperken.
Aangezien bij een optimale proefopzet het belang van de onderzoeksresultaten
voor de mens steeds prevaleert boven het belang van het dier, kan hier echter
geen sprake zijn van een zuiver ethische afweging.

XI
Ontlasting als research-object:
"Het" is zuiver spul, er heeft nog niemand met z'n vingers aangezeten!


