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Stellingen 

Bij patienten met een adenocarcinoom van het endometrium stadium I dient de 
behandeling primair operatief te zijn. 

2 Met gebruikmaking van bij operatie en histologisch onderzoek verkregen informatie 
over voor de prognose belangrijke factoren kan de noodzaak tot postoperatieve uit
wendige bestraling bij het endometrium carcinoom stadium I aanzienlijk gereduceerd 
warden. 

3 Een preoperatieve bestraling dient zo snel mogelijk door een operatie gevolgd te 
warden in verband met de verminderde barriere functie van de in het bestralingsveld 
gelegen lymfeklieren. 

4 Antilichaam vorming tegen H.C.G. kan bij het vervolgen van een trofoblast woekering 
de bepaling van H.C.G. verstoren. 

5 Subcutane continue insuline infusie verdient bij zwangere diabeticae voorkeur boven 
de conventionele behandeling met insuline injecties. 

6 De tegenzin om een nauwkeurige stagering te accepteren vertraagt de ontwikkeling 
van kennis en behandeling van het ovariumcarcinoom. 

7 De vaginale bevalling is niet gecontrai:ndiceerd in aanwezigheid van een carcinoma 
in situ van de cervix uteri. 

8 Alvorens cryocoagulatie toe te passen bij premaligne cervixafwijkingen dient het 
vriesletsel van de te gebruiken sondes door morfometrisch onderzoek vastgelegd 
te warden. 

9 Met de toepassing van preventieve tandheelkundige maatregelen kan de jeugd in 

Nederland zich grotendeels verheugen op een beter gebit en een protheseloos !even. 

10 De term "adjuvans chirurgie" zal bij de behandeling van kiemceltumoren een steeds 
duidelijker plaats gaan innemen. 

11 Mature resttumoren na chemotherapie van gemetastaseerd non-seminoom van de 
testis zijn waarschijnlijk het resultaat van selectie van gedifferentieerde en differen
tierende tumorcellen en niet van de nova inductie van differentiatie in embryonale 
carcinoomcellen door de chemotherapie. 

Oosterhuis, J. W., Suurmeijer, A. J. H., Sleijfer, D. Th., Schraffordt
Koops, H., Oldhoff, J., Fleuren G. J. (1983). Effects of multiple 
drug chemotherapy (CIS-diamminedichloroplatinum, bleomycin 
and vinblastine) on the maturation of retroperitoneal lymph node 
metastases of non-seminomatous germ cell tumors of the testis: 
no evidence for de novo induction of differentiation. Cancer (in 
press). 





12 Het "wekken van de foetus" in geval van een strak cardiotocogram is zinloos. 

13 Gelet op de procentuele toename van het aantal bejaarden in ons land wordt het 
hoog tijd om meer aandacht aan hun kwalen en ongemakken te besteden. Een 
consultatiebureau voor bejaarden zou een stap in de goede richting zijn. 

14 Bij de diagnostiek van maligne tumoren zal de "Nuclear Magnetic Resonance" 
(N.M.R.) een belangrijke aanwinst kunnen zijn. 

15 Er zijn onvoldoende argumenten om de opleiding tot gynaecoloog van 5 tot 6 jaar 

te verlengen. 

16 De toegepaste bezuiniging in het verticale vervoer in de Vrouwenkliniek van het 
Academisch Ziekenhuis te Groningen is een kostbare aangelegenheid gebleken. 

17 Een laatste stelling dient echt geestig te zijn. 
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