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Stellingen behorende bij het proefschrift:

A COLORED VIEW ON QUANTITATIVE PATHOLOGY
ASPECTS OF TRUE COLOR IMAGE ANALYSIS IN ROUTINE PATHOLOGY

1. Anatomic pathology is a visual discipline.
(T.J. Sebo; Mayo. Clin. Proc. 1995;70:81-82)

2. Voor de ingebruikneming van een beeldanalyse-systeem dienen factoren die van
invloed kunnen zijn op de meetresultaten te worden geëvalueerd.

3. De invoering van kwantitatieve bepalingen middels beeldanalyse in de pathologie
praktijk van alledag hangt voor een belangrijk deel af van de toepasbaarheid ervan
op "routinematig" verwerkt materiaal.

4. Een voordeel van kwantitatieve pathologie is de mogelijkheid complementaire
informatie te verkrijgen.

5. Om de waarde van vaatdichtheid in epitheliale tumoren als prognostische
parameter te kunnen beoordelen, dient het effect van de epitheel-stroma ratio te
worden geëvalueerd.

6. Hoewel hypercholesterolemie is geassocieerd met endotheeldysfunctie en
derhalve een rol kan spelen bij verminderde vaatnieuwvorming, leidt behandeling
niet tot een toename in incidentie van "fatale" maligniteiten.
(naar J. Shepherd et al.;N.Engl.J.Med 1995;333:1301-1307)

7. "Artificial intelligence" is geen toekomstmuziek.

8. Een gebrek aan inzicht en communicatie bij medici en hun organisaties wordt
o.a. geïllustreerd door het toelaten van meer assistent-geneeskundigen in
opleidingen tot specialist dan redelijkerwijs noodzakelijk geacht mag worden.

9. Het voorkomen van aanzienlijke verschillen in gebruik van speciële technieken
tussen pathologie-laboratoria benadrukt de noodzaak te komen tot richtlijnen
hieromtrent.
(Commissie Behoeftebepaling NVVP, 1995)



10. Indien mutaties in de opstelling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen inderdaad op korte termijn leiden tot de selectie van de
evolutietheorie voor opname in het Landelijk Schriftelijk Examen, dan is dat een
goede zaak.

11. Het frequent instellen van parlementaire enquêtes toont dat in de Haagse
praktijk aan het adagium "regeren is vooruitzien" onvoldoende wordt voldaan.

12. De macht van de kinderen is de onmacht van de ouders.

13. Onbekendheid met de karakteristieken van de branding in de Nederlandse
kustwateren is er de oorzaak van dat in het spraakgebruik geen onderscheid wordt
gemaakt tussen surfen en windsurfen.
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