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Stellingen behorende bij het Proefschrift van M.J. Duk, getiteld: 

THE TUMOR MARKERS 

CA 125 AND sec ANTIGEN 

THEIR SIGNIFICANCE IN PATIENTS WITH END0METRIAL 

OR CERVICAL CARON0MA. 

Groningen, 5 september 1990 



1. Hee mecen van de serum-concencracie van tumormerkscoffen is klinisch 
pas relevant, indien aan de uicslag van de meting(en) consequenties wor
den verbonden. 

2. Een verhoogde serum-concencracie van CA 125 in de aanwezigheid van 
een zogenaamd "toprecidief' van een adenocarcinoom van her corpus of 
de cervix uteri client een extra aanleiding re zijn om afstandsmetastasen 
uic te sluiten, alvorens tot (in opzec curatieve) behandeling van het reci
dief over te gaan. 

3. Er bestaat behoefce aan studies, die her effect van gecombineerde locale 
cherapie en sysceemcherapie onderzoeken bij pacienten met een vroeg 
stadium endometrium- of cervixcarcinoom, die op basis van klinische, 
histopathologische en biochemische parameters een verhoogd risico heb
ben om aan de ziekte ce overlijden. 

4. Er is alles voor te zeggen, dat de arts in opleiding tot gynaecoloog door 
een ervaren verloskundige wordt onderwezen in de vaardigheden, die 
horen bij de fysiologische verloskunde. 

5. Op een oncologische afdeling moeten de naast betrokkenen van de 
patient, indien gewenst, in staat warden gesteld ce participeren in de 
verpleegkundige zorg voor die patient. 

6. De in het obstetrisch spraakgebruik gangbare kwalificatie "kostbare 
zwangerschap" impliceert een oneigenlijke meerwaarde, die niet van 
invloed mag zijn op de zorgvuldigheid van het medisch handelen. 

7. Bij verdenking op een longaandoening client de fysische diagnosciek van 
de long volledig te worden uitgevoerd. 

8. Omdac er onvoldoende argumenten waren om de opleiding tot gynaeco
loog van 5 tot 6 jaar ce verlengen (Aalders J.G., Proefschrift, Stelling 15, 
Groningen, 1982), zijn er oneigenlijke argumenten gebruikc (Bekedam 
D.J., Proefschrift, Stelling 6, Groningen, 1989) om zulks toch te doen. 

9. Bij recidiverende vage pijnklachten in de liesstreek bij een overigens 
gezonde jonge man hoort men een dreigende corsio testis niet over hec 
hoofd te zien. 



10. In de oncologische gynaecologie kunnen de meeste recidieven worden 

opgespoord door gerichte anamnese, lichamelijk onderzoek, cytologische 

controle en serum-bepaling van de juiste tumormerkstof(fen). 

11. Te vroege opsporing van een recidief is een reeel probleem. 

12. De vleugels van een Peugeot 404 zijn een metafoor. De huidige wind

tunnelmodellen verwijzen slechts naar de invloed van de elementen op 
het rijgedrag. 

13. Iemand, die 95 stellingen kan bedenken verdienc een plaatsje in de 
geschiedenisboeken. 

14. De verdedigbaarheid van een stelling, die de positie van de barende tot 

onderwerp heefc, is afhankelijk van de positie van de barende in die stel

ling. 




