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Stellingen behorend bij het proefschrift

The role of pilocarpine in the reduction of radiation induced
damage to the salivary glands

1

In het rattenmodel biedt voorbehandeling met pilocarpine na een eenmalige
bestraling beschem1ing tegen stralingsschade aan de glandula parotis (dit
proefschrift).

2

Pilocarpine is geen klassieke radioprotector maar een stimulator van de
celproliferatie in de bestraalde en de afgeschermde speekselklier (dit
proefschrift).

3 Hoewel het verzamelen van speeksel van de glandula parotis met Carlson
Crittenden cupjes in de literatuur als gouden standaard wordt gezien, kan de
spreiding van deze meetmethode onder standaard condities aanzienlijk zijn
(dit proefschrift).
4 Bij patienten die pilocarpine tijdens de bestraling krijgen toegediend wordt,
bij een gemiddelde bestralingsdosis van meer dan 40 Gy op de glandula
parotis, een beschermend effect op de glandula parotis gevonden (dit
proefschrift).

s

Gezien de superieure bundeleigenschappen van protonen hebben patienten
die met protonen worden behandeld minder kans op stralingsschade dan na
een behandeling met fotonen.

6 De lat heel hoog leggen biedt vooral garantie voor ongeluk (Prof. Dr. Bas
Haring).
7 Anno 2008 heeft de radiotherapie bewezen leidend te zijn binnen de
oncologie.
8 De waarheid in het medische vak heeft een beperkte houdbaarheidsdatum.
9 Veel medisch specialisten moeten nog accepteren dat hun rol binnen de
gezondheidszorg aan het veranderen is.
10

Wanneer je het liefst zou willen opgeven, ben je het dichtst bij je doel.

11

Altematieve geneeskunde is geen altematief voor geneeskunde.
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