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1. Geactiveerde neutrofielen in de long fungeren als mogelijke endogene 
‘inflammatoire carcinogenen’ door het produceren van myeloperoxidase 
gekatalyseerd HOCl. (dit proefschrift) 

 
2. Inflammatoire neutrofielen zijn als een ‘mutageen’ mes dat aan twee 

kanten snijdt: niet alleen induceert HOCl schade in het longepitheel-DNA, 
maar ook het DNA-herstel, nodig om deze genotoxische effecten teniet te 
doen, wordt geïnhibeerd. (dit proefschrift) 

 
3. Ontstekingsreacties en de hiermee gepaard gaande inhibitie van DNA-

herstel vormen een belangrijke bijkomende factor bij de bepaling van de 
vatbaarheid voor longkanker na blootstelling aan chemische carcinogenen 
uit de omgeving. (dit proefschrift) 

 
4. De bevinding dat in een ontsteking een versnelde celdeling plaatsvindt, is 

niet nieuw, maar daarom niet minder belangrijk. Dat daarbovenop bij een 
longontsteking DNA-schade wordt geïnduceerd, die ook nog eens minder 
goed wordt gerepareerd, wijst op een verhoogde kans op mutaties.  
(dit proefschrift) 

 
5. Gezien de mutageniteit van HOCl, kan de volgende vraag worden gesteld: 

“Is schoonmaken wel zo gezond?” 
 
6. De paradox ‘neutrofiel: vriend of vijand’ kan worden uitgebreid naar de 

neutrofielinfiltratie in tumoren: tumoren worden enerzijds beschermd 
(tumorprogressie) en anderzijds aangevallen (tumorregressie) door 
infiltrerende neutrofielen, terwijl beide processen worden gemedieerd door 
de vrijstelling van reactieve zuurstofradicalen. 

 
7. Een roker die het aantal sigaretten vermindert met de helft, reduceert het 

risico op longkanker niet met de helft, maar slechts met 25%. Op grond 
van dit gegeven kan worden gesteld dat het kankerproces meer omvat 
dan alleen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en daarom 
verdient onderzoek naar endogene processen meer aandacht. 

 
8. Gezien de morbiditeitstatistieken van kanker is het idee 'kanker overkomt 

mij niet', dat de meeste kankerpatiënten voorafgaand aan de diagnose 
hebben, te optimistisch. 

 
9. De meest verrassende exclamatie in de wetenschap, die de allergrootste 

ontdekkingen inluidt, is niet “Eureka!” (Ik heb het gevonden!), maar “Hé, 
dat is gek…”. 

 
10. Succes dient niet zozeer gemeten te worden aan de hoogten die zijn 

bereikt, maar vooral aan de obstakels die zijn overwonnen. 


