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Stellingen n
11

Het antitumor effect van BCG-blaasspoelingen tegen oppervlakkige
blaastumorenn kan gezien worden als een anti-BCG effect van het lichaam tegen
mett BCG, of delen hiervan, geïnfecteerde blaastumorcellen (dit proefschrift).

22

Adherentie en opname van BCG in blaastumorcellen is niet afhankelijk van
fibronectinefibronectine (dit proefschrift).

33

Opname van BCG in blaastumorcellen treedt met name in slecht
gedifferentieerdee cellen op (dit proefschrift).

44

Het tuberculostaticum isoniazide heeft geen invloed op de door BCG
gestimuleerdee IL-6 productie van blaastumorcellen (dit proefschrift).

55

De gouden standaard voor nefrectomie bij een niet-maligne aandoening is de
laparoscopischee nefrectomie.

66

Ziekenhuizen, die nieuwe en kostbare technieken toepassen - waardoor patiënten
snellerr herstellen - snijden in eigen vlees, zolang gezondheidszorg,
arbeidsongeschiktheidd en ziekteverzuim uit aparte bronnen worden gefinancierd.

77

Hyperbare zuurstof behandeling heeft nut bij ernstige haemorrhagische
radiatiecystitiss (Bevers et al. Lancet 346: 803-805, 1995).

88

Patiënten met klachten ten gevolge van een syringocele (ductectasie van de
glandulaa urethralis Cowper) dienen transurethraal behandeld te worden (Bevers et
al.al. JUrol 163:782-4,2000).

99

Gezien de grote sociale gevolgen is het onjuist om absences als 'petit mal' te
zien. .

100

Door tastend op te treden bij scrotale zwellingen is echografisch onderzoek veelal
overbodig. .

111

De behoefte aan een second opinion is vaak terug te voeren op communicatieve
problemenn bij het eerste arts - patiënt contact.

122

De wet van Moore heeft fysieke grenzen.

133

Wangedrag van politici is de media niet te verwijten (ubi pus, ibi evacua).

Stellingenn behorende bij het proefschrift "Interactions of BCG with urothelial tumor cells
inin immunotherapy for superficial bladder cancer".
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