
STELLINGEN 

1 Het systematisch maken van megavoItafbeeldingen tijdens de bestraling bij 

een bepaalde patientengroep leidt tot verbetering van de nauwkeurigheid 

van positionering voor de betreffende groep. 

2 Bij conformatieradiotherapie is een verificatie- en correctieprotocol voor de 
dagelijkse patientpositionering een conditio sine qua non. 

3 Afspraken over de grootte van marges rond het doelvolume, de verificatie 

van de patientpositionering en de te hanteren tolerantiegrenzen voor 
positioneringsvariaties dienen deel uit te maken van radiotherapie

protocollen. 

4 Niet alleen uit het oogpunt van een zorgvuldige behandeling, maar ook om 

redenen van kwaliteitsbewaking en beroepsaansprakelijkheid is een 

éénmalige megavoItafbeelding bij een van de eerste fracties van een 

bestralingsserie een minimum vereiste. 

5 De internationaal gestelde indicatie tot postoperatieve radiotherapie bij het 

pTl endometriumcarcinoom is onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. 

6 Bij een gesprek ter verkrijging van informed consent voor een 

gerandomiseerde studie geldt dat hoe uitgebreider en begrijpelijker de uitleg 

is, des te kleiner de kans dat de patient toestemt in randomisatie. 

7 De vanzelfsprekendheid waarmee de maatschappelijke opinie uitgaat van 

een 'recht' op euthanasie staat in schril contrast tot de emotionele zwaarte 

voor de arts om een mens te doden. 

8 In het omgaan met complexe problematiek van patienten in het zicht van 

het levenseinde biedt de palliatieve zorg grote meerwaarde. Palliatieve zorg 

als apart 'transdisciplinair' aandachtsgebied behoort ook in Nederland 

verder te worden ontwikkeld en deel uit te maken van de medische 
opleiding. 



9 Een bijzonder aspect van de oncologische zorg is het getuige zijn van de 

grote persoonlijke groei, wijsheid en moed die kmmen resulteren uit het 

doormaken van angst, pijn en verdriet. 

10 Medici behoren geen financiele belangen te hebben bij hun diagnostisch of 

therapeutisch handelen. 

11 De overmaat aan geweld en agressie op TV waarmee veel kinderen 

dagelijks geconfronteerd worden leidt tot verminderde frustratietolerantie en 

tot normvervaging ten aanzien van het gebruik van geweld. 

12 Ware emancipatie is als man én vrouw deeltijdwerk combineren met de 

zorg voor hun kinderen, en dit hun carrière niet beinv1oedt. 

13 Het is opvallend dat in het bedrijfsleven steeds meer sporttermen worden 

gebruikt, en in de sportwereld steeds meer bedrijfstermen, terwijl beide 

werelden er niet sportiever op worden. 

14 Goede besluiten worden vaak ten onrechte niet genomen uit vrees voor 

precedentwerking. 

15 This writing business. Pencils and what-not. Overrated if you ask me. 

(AA. Mi/lle, Willllie-the-Poo/l, p. 156) 
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