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Stellingen behorende bij het proefschrift

Tumor angiogenesis: an in vitro study

1. Het mitogene effect van tumor sferoïden op endotheelcellen in vitro is omgekeerd
evenredig met de mate van necrose in sferoïden. (dit proefschrift)

2. Procoagulante vesicles zoals gevormd op endotheelcellen onder invloed van
tumorcellen zijn niet het gevolg van de aanwezigheid van "cancer procoagulant" zoals
beschreven door Gordon (Gordon et al. Thromb. Res. 6, 127, 1975). (dit proefschrift)

•3. Oxidatie van membraanfosfolipiden en -eiwitten van de endotheelcol door peroxides
afkomstig van tumor cellen, zou een rol kunnen spelen bij het mechanisme van
tumorangiogenese. (dit proefschrift)

4. De remmende werking van mestcellysatcn op de thrombinc activiteit is niet te
blokkeren met de heparine-remmer polybreen (dit proefschrift).

5. Onderzoek naar de werking van cytostatica op andere dan tumorcellen kan een
essentiële bijdrage leveren aan een betere en effectiever gedoseerde behandeling van
patiënten, (dit proefschrift)

6. Hoewel op brede schaal in de industrie toegepast, is temperatuurbewaking als
beveiliging op ongecontroleerde polymerisatie van 100% blauwzuur (HCN) in opslag een
zinloze investering, (bron: Walker & Eldred. Ind. En. Chem. vol.10(10), 1074-1081,
1925)

7. Het octrooi op de "Harvard onco-mouse" had niet verleend mogen worden. De
bedoeling van wetgever en publiek met artikel 53(b) van het Europees Octrooiverdrag was
immers om alle dieren wegens ethische redenen uit te sluiten van octrooiering. De te
smalle interpretatie door het Europees Octrooibureau van dit uitsluitingsartikel moet dan
ook gezien worden als het toegeven aan de belangen van het bedrijfsleven ten koste van
die van het publiek.

8. Hei verloop van een echtscheidingsprocedure wordt in belangrijke mate bepaald door
de relatie tussen de advocaten van betrokken partijen.

9. In de hogere tastzin en het scherper reukvermogen van vrouwen zou de verklaring
liggen voor het verschijnsel "kooplust" (bron: Elle, maart 1993). Dit suggereert dat
mannen geen "kooplust" kennen.

10. Het typisch nederlands gebruik " stoep schrobben" is sterk belastend voor het milieu
en bovendien onnodig.

11. De recent toegenomen aandacht voor fraude in de wetenschap heeft ertoe geleid dat
relatief onbekende wetenschappers in één adem genoemd worden met wetenschappers van
wereldnaam. Dit suggereert dat frauderen publicitair gezien aantrekkelijk is. (bron: NRC
Handelsblad, 12-3-1993).



12. Een illustratief voorbeeld van het rollenpatroon da. nog steeds de overhand heeft in

bij terugval naar een lagere baan, hoogleraren geen energie afgeven.

Hera H.C. Lichtenbeld y ' V '.'.'"'••
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