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Stellingen, behorend bij het proefschrift: "Beta-carotene and cancer risk: a trial in smokere
using biomarkers as intermediate endpoints"

1 Het gebruik van extra B-caroteen door rokers leidt tot vermindering van sommige vormen
van met roken samenhangende DNA beschadigingen.

2 Een 'per protocol' analyse verdient de voorkeur boven een 'intention to treat' analyse bij
trials die eerder gericht zijn op het evalueren van biologische effectiviteit dan op
therapeutische effectiviteit.

3 Voor de validiteit van een interventie trial met B-caroteen is het vermijden van een
gekleurd oordeel bij de onderzoekers belangrijker dan het vermijden van een gekleurde
huid bij de onderzoeksdeelnemers.

4 Het feit dat B-caroteen suppletie niet leidt tot verhoogde plasma retinol spiegels sluit niet
uit dat B-caroteen pas werkzaam is na omzetting in retinol.

5 Het systematisch en kritisch evalueren van literatuurgegevens in het biomedisch
onderzoek is een volwaardige vorm van wetenschapsbeoefening.

6 De duur van een onderzoeksproject bij de Nederlandse Kanker Bestrijding moet
gerelateerd zijn aan de tijdsduur nodig voor het te onderzoeken proces.

7 Het grote aantal dierexperimenten in het kanker onderzoek heeft geleid tot goede
mogelijkheden voor preventie van kanker bij dieren.

8 Het feit dat de Europese Unie jaarlijks 6,5 miljoen ECU besteedt aan anti-rook
voorlichting, terwijl 960 miljoen ECU subsidie wordt uitgekeerd aan tabaksproducenten,
geeft geen reden tot optimisme over de consistentie van de besluitvorming op Europees
niveau.

9 To put yourself in a situation where a mistake may result in death clears the head
wonderfully.
(Vrij naar Al Alvarez in The Games Climbers Play', Diadem Books London 1986).

10 Zeker, geleerden kunnen heel nuttig en nodig zijn, op hun eigen onvermakelijke wijze.
Ze leveren een heleboel informatie. Alleen, er is nog Iets Meer en dat Iets Meer is nu
juist hetgeen waar het leven werkelijk om draait.
(Benjamin Hoff in Tao van Poeh', Uitgeverij Sirius en Siderius, Den Haag 1989).

11 Geen spoor zonder dwarsliggers.

Geert van Poppel
Maastricht, 19 mei 1994


