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STELLING EN 

bij het proefschrift 

"Long-term chemotherapy-related cardiovascular morbidity" 

1. De huidige follow-up duur van 10 jaar voor testiscarcinoom patienten behandeld 
met cispla-tine-bevattende chemotherapie, is voor het opsporen van een recidief 
voldoende maar voor het opsporen van lange termijn effecten te kort. (dit proef
schrift) 

2. Chelatie-therapie toegepast in het kader van de behandeling van atherosclerose 
kan bij testiscarcinoom patienten, behandeld met cisplatine-bevattende 
chemotherapie, mogelijk wel van waarde zijn. 

3. De mens heeft niet alleen psychisch, maar ook fysiek moeite om eens gekregen 
edele metalen weer af te staan. (dit proefschrift) 

4. Het evalueren van anthracycline cardiotoxiciteit door alleen de systolische functie 
van het hart in rust te meten, is onvoldoende. ( dit proefschrift) 

5. Hoge-dosis chemotherapie zoals toegepast bij borstkanker patienten geeft geen 
aantoonbare toename van cardiotoxiciteit op korte termijn. (dit proefschrift) 

6. Heart rate variability analyse is voor het opsporen van anthracycline cardiotoxi
citeit bij de individuele patient niet geschikt. 

7. Voordat herceptin toegepast kan gaan word en in de adjuvante behandeling van 
borstkanker dienen de cardiotoxische effecten nauwkeurig te word en geeval
ueerd . 

8. In de ontwikkeling van kanker zijn omgevingsfactoren van groter belang dan 
genetische factoren. (N Engl J Med 2000;343:78-85) 

9. In de afgelopen decennia is endotheel gepromoveerd van een eenvoudige bin
nenbekleding van bloedvaten tot het grootste autocriene, paracriene en 
endocriene orgaan. 



10. Een hart zo sterk als dat van een neushoorn, geeft geen garantie dat dit hart een 
anthracycline kuur kan overleven (Vet Pathol 2000 ;37:86-88) 

11. Huwelijksstress verhoogt bij vrouwen de kans op het krijgen van een hartinfarct. 
Mannen hebben een verhoogde kans op het krijgen van een hartinfarct tijdens 
het kijken naar voetbal-wedstrijden. Omdat het een met het ander te maken zou 
kunnen hebben, dient zeker in een matig huwelijk het kijken naar voetbalwed
strijden te warden ontraden. (BMJ 2000;321 :1552-54; JAMA 2000; 284:3008-
14) 

12. Om het dreigende tekort aan specialisten op te vangen, dient het budget voor 
agiogenese te warden vergroot. 

13. Doordat de mens zich bindt aan nieuwe communicatie technieken als 'wappen' 
en 'blue tooth' raakt hij de draad in zijn leven kwijt. 

14. Gesteld dat de mens inclusief zijn denkproces niet meer is dan een vat toevallige 
botsende moleculen, dan impliceert dit dat deze stelling bij toeval is ontstaan en 
dus geen enkele waarde heeft. 

Martin Meinardi, 21 februari 2001 




