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STELLINGEN 

1. Bij tumorverdamping met de co
2 

laser worden, anders dan met pulsed 

lasers, geen vitale tumorcellen door de lucht verspreid. 

2. Bevordering van iatrogene versleping van tumorcellen, locaal of op af

stand, door de co
2 

laser treedt in vergelijking met conventionele 

chirurgie niet op. 

3. Reductie van iatrogene versleping van tumorcellen op afstand door de co
2 

laser is nog niet aangetoond. 

4. Het is onwaarschijnlijk dat beperking van iatrogene versleping op afstand 

een significante verbetering van de prognose van kankerpatiënten kan 

geven. 

5. De meest toegepaste vorm van immunotherapie bij kanker is tumorchirurgie. 

6. Een patholoog anatoom dient bij het stellen van een diagnose niet alleen 

op de hoogte te zijn met de klinische gegevens van de betrokken patiënt, 

maar ook de therapeutische consequenties van de diagnose voor de patiënt 

te kennen. 

7. De opvallende overeenkomsten tussen histiocyten in histiocytosis-X haar

den en zogenaamde interdigiterende reticulumcellen, wijzen op een nauwe 

verwantschap tussen deze twee celtypen. 

8. Het is te overwegen om bij het rapporteren van cytologische preparaten 

twee schalen te hanteren. 

Op de eerste schaal kan de mate van waarschijnlijkheid worden aangegeven 

van de histologische diagnose waarmee het cytologische beeld lijkt te 

correleren. 

Op de tweede schaal kan de maligniteitsgraad worden aangegeven. 

9. Bij ernstige verdenking op carcinoma colli uteri op cytologische gronden 

dienen, bij het niet zonder meer zichtbaar zijn van het carcinoom, in 

eerste instantie kolposcopisch gerichte biopsieën en een cervixcurettage 

te worden verricht. 



10. De vraag van een vrouw - of van een paar - om abortus is niet zelden een 

signaal voor een in wezen andere problematiek dan de als ongewenst be

leefde zwangerschap. Daarvoor dient hulp te worden geboden. Een tech

nisch-instrumentele ingreep biedt daarvoor geen oplossing. 

Blijham, M. (1976) Over ja en nee zeggen tegen zwanger zijn, Buijten en 

Schipperheijn, Amsterdam. 

11. Experimenten inzake een verplicht in te voeren middenschool dienen te 

voldoen aan de eisen van een toetsingsonderzoek. 

12. In het dankwoord van proefschriften verdient de "domheid" van belasting

betalers meer aandacht. 

Stellingen bij "Tumor surgery with the co
2 

laser. Studies with the Cloudman 

S91 mouse melanoma". 

J.W. Oosterhuis, 22 juni 1977. 


