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STELLING EN 

I. 

De behandeling van een patient met een niet-seminoom kiemceltumor van 

de testis diem in een centrum te geschieden, waarin per jaar minstens 20 

patiemen met een dergelijke afwijking worden behandeld. 

II. 

De enig betrouwbare methode om het effect na te gaan van combinatie 

chemotherapie bij een patient met een niet-seminoom testistumor, is het 

verwijderen van de tumorresten voor histologisch onderzoek, hetzij door 

een laparotomie hetzij door een thoracotomie. 

III. 

Bij kinderen met een infantiel embryonaalcelcarcinoom bepaalt de leeftijd 

de behandelingswijze. 

IV. 

Indien een niet-seminoom kiemceltumor van de testis pulmonaal is gemeta

staseerd moet een CT-scan van de hersenen worden vervaardigd. 

v. 

De oppervlakkige parotidectomie voor het pleiomorf adenoom ts geen 

oncologische operatie. 

VI. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat de mogelijkheid mammasparend te zijn bij de 

behandeling van het mammacarcinoom stimulerend werkt op het zelfonder

zoek en het vroegtijdig zoeken om medische hulp. 

VII. 

Het is wenselijk van de laparotomiewond bij een colonoperatie aileen de 

fascie primair te sluiten. 

VIII. 

A is toegangsweg voor de toediening van cytostatica heeft de end to side fistel 

tussen de vena cephalica en de arteria radialis de voorkeur. 





IX. 

Patiemen met een maligne melanoom moet her roken worden ontraden. 

X. 

De geur van patienten met een zogenaamde "smelly tumour" is effectiever 

te verdrijven met behulp van her oraal gebruik van metronidazole dan door 

her sprayen met een deodorant. 

XL 

Bij iedere zwangere behoort eenmaal een echografisch onderzoek te worden 

verricht. 

XII. 

De mensheid room vele kenmerken van een kwaadaardig gezwel. Voor de 

behandeling schijnt zij zelf de voorkeur te geven aan radiotherapie. 
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