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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Glutathione S-transferases
and head and neck cancer

Michael Bernardus Oude Ophuis



1. Despreiding van GS7T1 genotypen is in Nederland variabel, (dir proefechr/ft)

2. Onderzoek naar het verband tussen genetische polymorphismen en het
risico voor hoofd hals kanker dient derhalve onder gestandaardiseerde con-
dities plaats te vinden voor zowel patienten als controlegroepen. (dVt proef-
schrift;

3. Plasma GSTP1-1 kan niet als tumor marker worden gebruikt voor diagnostlek
of follow-up van patienten met hoofd hals kanker. (d/r proerschr/ft;

4. De genotypen van GSTP1 en de GSTP1-1 enzym plasma spiegeis staan nlet
in relatie tot elkaar bij patienten met hoofd hals kanker. (dir proefschr/ft;

5. Meta-analyse en pooled-analyse laten een zwakke relatie zien tussen
GS7M1, GS7T1 en CVP1-A1 genotypen en hoofd hals kanker. Deze relatie
wordt nog zwakker na correctie voor studie centrum, leeftijd, geslacht en ras.
(d/r proefscririft;

6. Gezien het feit dat drinkgedrag mede wordt bepaald door genetische oorza-
ken, ligt het voor de hand dat rookgedragook deels genetisch wordt bepaald.

7. In de auto verplicht men handsfree bellen, dit zou men ook voor roken ver-
plicht moeten stellen.

8. Wachtlijsten zijn uit het oogpunt van een efficiente planning een gezonde
buffer voor de gezondheidszorg; het wordt pas ongezond als er een wachtlijst
voor de wachtlijst ontstaat.

9. Naarmate een patient langer in een wachtkamer moet wachten claimt deze
meer tijd in de spreekkamer.

10. In een tijd van wachtlijsten behoort een dokter met te wachten op een patient
die niet op komt dagen.

11. Proefschriften worden door de meeste mensen van achter naar voren gele-
zen; eerst deze Stelling, daarna de resterende Stellingen, curriculum vitae,
dankwoord en samenvatting.




