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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
HODGKIN'S DISEASE
Clinical and biological determinants of prognosis
van F.L.G. Erdkamp

1. Inadequate therapie is de belangrijkste reden voor de slechtere overleving
van de oudere patiënt met de ziekte van Hodgkin.

2. De grootte van de mediastinale massa is met de huidige therapeutische
mogelijkheden niet bepalend voor de uiteindelijke prognose van patiënten
met de ziekte van Hodgkin.
d/7
3. Near-diploidie is de meest voorkomende afwijking in DNA gehalte in
gedeparaffiniseerd weefsel van patiënten met de ziekte van Hodgkin.
J/7 proe/sc/ir/T?
4. De S-fase fractie in weefsel van patiënten met de ziekte van Hodgkin is
geassocieerd met de histologische classificatie.
d/7
5. De maligne cel populatie bij de ziekte van Hodgkin is niet beperkt tot de
Reed-Sternbcrg/Hodgkin cellen, maar omvat een spectrum van cellen.
d/7
6. De frequentie van endocrinopathie ten gevolge van amyloidosis wordt
onderschat, zeker wanneer het patiënten betreft die nierfunctie vervangende
behandeling ondergaan.
FLG. Gans KOfi and //<wr/j//> SJ. A/f fn 7 Afeo" / 9 9 / , JS:24-2S
7. Het belang van de cholesterol spiegel dient mede afgemeten te worden aan
andere risicofactoren van een individuele patiënt en zeker niet alleen aan
getallen voortvloeiend uit een consensus.
8. Hoewel Taxol in de leken pers reeds hemelhoog wordt geprezen is de
betekenis van het middel van de taxus brevifolia voor de dagelijkse praktijk
vooralsnog onduidelijk.
9. Hoewel het toepassen van haematopoetische groeifactoren bij patiënten met
een gemetastaseerd carcinoom zal leiden tot verminderde morbiditeit, moet
nog bezien worden of hiermee ook overlevingswinst geboekt kan worden.

10. Ondanks het vijf partijen accoord is het toepassen van geavanceerde technologie op de patiënt voor de arts voordeliger dan het "simpelweg" praten
met de patiënt.
11. De waarde van het ochtendrapport interne geneeskunde wordt niet bepaald
door het vermelden van de opgeloste problemen maar door hel beschrijven
van het probleem oplossende proces.
12. Bij het beoordelen van wetenschappelijke lektuur dient men te beseffen dat
statistisch significant bepaald niet overeen hoeft te komen met klinisch
significant.
13. Bij het oplossen van het WAO probleem dient de wortel (wetgeving en
keurend arts) en niet de betaling gekapt te worden.
14. Gerookt vlees gaat niet altijd langer mee, echter roken kan wel de kwaliteit
van het rokers leven vergroten.

