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STELLINGEN 

1 Testiculaire nonseminomen doorlopen naar alle waarschijnlijkheid een 
seminoom-acbtig stadium, betzij in situ, betzij invasief. (Dit proefschrift) 

2 Cbemotberapie voor een longmetastase van een mannelijke patient met 

een kiemceltumor zonder een teratoom component zal naar alle 
waarschijnlijkheid een complete remissie induceren. (Dit proefschrift) 

3 Biologiscbe aggressiviteit van testiculaire nonseminomateuse 

kiemceltumoren lijkt bepaald te zijn door zowel tumor progressie in 

engere zin, als door de differentiatie ricbting van de tumor. (Dit 

proefschrift) 

4 Bij kiemceltumoren van de testis zijn tetraploide of bogere DNA 
waarden van tumorcellen prognostiscb ongunstig. (Dit proefschrift) 

5 De waarde van de semenanalyse en de baarmoederfoto voorafgaande aan 
refertilisatie van de vrouw zou beroverwogen moeten worden. 

6 In bet algemeen zou bet maken van goede afspraken tussen begeleider en 

(student-) onderzoeker, eventueel m de vorm van een 

onderzoeksovereenkomst, de communicatie tussen beiden kunnen 

ver-beteren-(Symposium Watson Dispuut mei '92). 

7 Naast de uitdrukking medicalisering van de samenleving zou ook 

gesproken kunnen worden van medialisering van de gezondbeidszorg. 

8 Alle voorlicbting ten spijt lijkt het effect van het emstig ziek worden cq 
overlijden van een publiek persoon soms meer effect op bet 
gezondbeidsgedrag van mensen te hebben. 

9 In plaats van iemand die een artsexamen gaat doen succes te wensen, 

zou je deze vaak beter veel geluk kunnen wensen. 

10 Alles is mogelijk als je niet weet waarover je praat. (Green) 

11 Er gaat niets boven Groningen. 

Groningen, 1 juli 1992 

W.E. de Graaff 


