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STELLING EN 

1. Titels van publicaties bevatten teveel informatie om ze zomaar weg te laten uit de 

verwijzingen in de referentielijst bij wetenschappelijke publicaties. 

2. De tot nu toe gepubliceerde resultaten m.b.t. de familiaire t(3,8) geassocieerd met 

nierkanker geven geen aanleiding te veronderstellen dat de kanker-predispositie wordt 

veroorzaakt door een constitutionele mutatie in een tumor suppressor gen. 

3. Om resultaten van verschillende LOH-studies onderling goed te kunnen vergelijken is 

een algemeen geaccepteerde standaard methode voor het opzetten en het interpreteren 

van dergelijke analyses vereist. 

4. De bewering dat het integrin alfa subunit gen en het PTPgarnma gen "extensive" 

danwel "exhaustive" zijn gescreend op mutaties is onjuist. 

Tsukamoto et al., Cancer Res. 52: 3506-3509, 1992. 

Hibi et al., Oncogene 9: 611-619, 1994. 

5. Complexe karyotypen zouden alleen dan nog gepubliceerd moeten worden, wanneer 

verificatie met behulp van fluorescente in situ hybridisatie heeft plaats gevonden. 

6. Het is onwaarschijnlijk dat de familiaire clustering van Iongkanker zoals waargenomen 

door Sellers et al. berust op een kiemcelmutatie in een tumor suppressor gen. 

Sellers et al., Cancer Res. 52: 2694s-2697s, 1992. 

7. Uit de publicaties van de Iaatste jaren krijgt men sterk de indruk, <lat bij tumoren het 

aantal deletie-gebieden evenredig toeneemt met het aantal probes. 

8. De FISH wordt duur betaald. 

9. ACOL: "Simply the best" 

10. Met het ALERT-kaartje alerteert men vooral zijn partner. 

11. De bekende "UIT" bordjes die in veel gebouwen de nooduitgang/snelste uitgang 

aangeven zouden een welkome aanvulling vorrnen op de bewegwijzering in sommige 

Groningse stadswijken. 

Stellingen behorende bij het proefschrift van Klaas Kok, 

Groningen, 13 Juli 1994. 


