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Stellingen

bij het proefschrift: O/7/on antf tee* cortst/mpf/o/7, Gar//c st/pp/eme/7f use and f/ie
/nc/cfe/7ce of Cancer F//sa6ef/? Doranf, 2S o^foôe/- 7SS4.

1. Ui. Goed voor U.

2. Bij strikte interpretatie van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is een
substantie welke is bestemd ter voorkôming van een aandoening of ziekte niettemin
een geneesmiddel. De wet gaat er dus vanuit dat gezondheid een ziekte is, hetgeen
onterecht is.

3. Door tweeslachtigheid in de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en de Warenwet
richt de reclame voor voedingssupplementen zich in toenemende mate op de
'waar'heid.

4. De veronderstelling dat een vitamine C supplement in een hoge dosering geen
schade oplevert voor het lichaam, omdat het teveel immers wordt uitgeplast, is
onterecht. De veronderstelling gaat er namelijk impliciet vanuit dat de urinewegen al
tot de buitenwereld behoren, hetgeen onjuist is.

5. Observationeel cohortonderzoek naar de mogelijkheden voor preventie van het
ontstaan van kanker heeft als voordeel boven het alom hoger gewaardeerde
experiment dat het en praktischer uitvoerbaar is en zich niet hoeft te beperken tot
een enkele expositie.

6. Zolang het niet duidelijk is of een maligne tumor altijd vooraf wordt gegaan door een
premaligne of precursor laesie, kan onderzoek naar de preventie van kanker zich niet
beperken tot het beoordelen van het mogelijk gunstige effect van de behandeling
van een precursor laesie.

7. Als een ziekteregistratie tot doel heeft het stimuleren van mogelijkheden tot
epidemiologisch onderzoek naar etiologische factoren, dient er een limiet gesteld te
worden aan de tijd tussen diagnose en daadwerkelijke registratie.

8. Zolang het in Nederland statistisch onmogelijk blijft te sterven aan ouderdom heeft
elke poging om de sterfte aan een specifieke ziekte te verlagen tot gevolg dat de
sterfte aan een andere ziekte toeneemt.

9. Naarmate een tijdschriftredacteur meer tijd nodig heeft om te beslissen of een
artikel al of niet kan worden gepubliceerd, neemt de kans toe dat de inhoud van het
artikel achterhaald of onvolledig is.

10. In een hiérarchie probeert iedere werknemer op te klimmen tot zijn niveau van
incompetentie.

11. Mits je maar lang genoeg wacht wordt elk 'prospectief cohortonderzoek vanzelf
'historisch'. Het bijvoeglijk naamwoord 'prospectief slaat daarom ook niet zozeer
op het design van de studie alswel op de hoop van de onderzoeker in de toekomst
aan het onderzoek te kunnen werken.


