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1. De stralingsgevoeligheid van beenmerg kan niet in een D0 of een al (3 ratio 
uitgedrukt worden omdat het hemopoietische systeem een heterogene verzameling 
is van voorlopercellen met verschillende gevoeligheden voor straling. 

Dit proefschrift 

2. Totale lichaamsbestraling kan beter niet gefractioneerd gegeven worden, omdat 
target cellen een grote reparatie capaciteit hebben, zelfs groter dan cellen in de 
long en de nier, zodat een stralingsdosis nodig voor engraftment onacceptabele 
schade aan deze organen za1 toebrengen. 

Dit proefschrift 

3. De suggestie dat lange-termijn repopulerende cellen uit het beenmerg twee 
subpopulaties bevat met verschillende stralingsgevoeligheid blijkt niet uit de 
resultaten van Van de Bos en wordt ook niet ondersteund door de referentie die de 
auteur hiervoor aanhaalt in zijn proefschrift. 

Van de Bos (1994) Thesis for Erasmus University Rotterdam 
Ploemacher et al. (1992) Int J Radiat Biol 61, 489-499 

4. De radiobiologische evaluatie van effecten van straling op weefsels en/of 
immuniteit wordt gefrustreerd door het ontbreken van een duidelijke beschrijving 
van het bestralingsprotocol, additionele therapeutica en een indeling van 
patientengroepen volgens ontvangen stralingsdosis in klinische BMT studies. 

Goldman et al. (1988) Ann Intern Med 108, 806-814 
Ash et al. (1991) Bone Marrow Transpl 7, 443-452 
Mannont et al. (1991) Blood 78, 2120-2130 

5. Niet alle brandy's zijn cognac. Niet alle clonogene cellen zijn stamcellen. 

6. Extrapolatie van data verkregen uit celoverlevingsexperimenten met alleen korte 
enkelvoudige stralingsdoses leidt vaak tot een slechte voorspelling van het effect 
van gefractioneerde bestraling of bestraling met een lage dosissnelheid. 

Withers (1969) Proceedings of the Carmel Conference on Time and Dose 
Relationships in Radiation Biology as Applied to Radiotherapy, pp. 54-69 
Burnet et al. (1992) Lancet 339, 1570-1571. 
Uckun et al. (1993) Cancer Res 53, 1431-1436. 
Bentzen (1994) Int J Radiat Oncol Biol Phys 31, 85-86. 

7. Tauchi en Sawada overschatten het belang van apoptose in de radiotherapie. Na 
therapeutische stralingsdoses is reproductieve celdood belangrijker aangezien 
apoptose zelden leidt tot meer dan 70% celdood. 

Tauchi and Sawada (1994) Int J Radiat Biol 65, 449-455. 
Ohyama et al. (1974) Int J Radiat Biol 26, 535-546. 
Nelipovich et al. (1988) Int J Radiat Biol 53, 749-765. 

8. Volledige eliminatie van een tumor door toepassing van in situ transfectie van 
tumorcellen met suicide genen of antisense oligonucleotiden is een utopie. 

Pierga and Magdelenat (1994) Cell Mol Biol 40, 237-261. 



9. Herman et al. onderschatten het effect van hyperthermie op de cisplatinurn 
gevoeligheid van cisplatinum-resistente cellen .. 

Herman et al. (1988) Cancer Res. 48, 5101-5105 

10. De overtuiging dat plantaardige, hallucinaties opwekkende middelen (zoals uit 
bepaalde paddestoelen), in tegenstelling tot gesynthetiseerde drugs, ongevaarlijk 
zijn voor lichaam en geest, berust op een waanidee. 

11. Het alcoholmatigingsbeleid van het rninisterie van Defensie wordt tegengewerkt 
door het feit dat aangeschoten militairen volgens het oorlogsrecht tot de 
beschermde personen behoren. 

12. Depressies zijn in principe postnataal. 

13. Het feit dat politici denken dat het gebruik van kleurbenamingen hun kleurloosheid 
lean verhullen, duidt op een onderschatting van de intelligentie van de achterban. 

14. Positieve discrirninatie bestaat niet. 

Stellingen behorend bij het proefschrift van R.P. van Os: "Radiobiological studies on 
target cell populations in rnurine bone marrow transplantation recipients" 
9 november 1994 


