Stellingen behorende bij het proefschrift:

Lung Cancer Screening: The Interplay of Early Detection,
Treatment, and Quality of Life in the United States
1.

In de Verenigde Staten hebben Afro-Amerikaanse longkankerpatiënten
minder kans om de aanbevolen behandeling te krijgen dan andere
etnische groepen. Ook neemt de kans op het krijgen van de aanbevolen
behandeling af met toenemende leeftijd (dit proefschrift).

2.

Het plannen van voldoende capaciteit voor longkankeroperaties is
essentieel voor een succesvolle implementatie van longkankerscreening
(dit proefschrift).

3.

Het kwantificeren van overdiagnose door longkankerscreening vereist een
zorgvuldige afweging van de context en methodologie (dit proefschrift).

4.

Om de gezondheidswinst door longkankerscreening te corrigeren voor
kwaliteit van leven dienen methodologisch juiste utiliteiten gebruikt te
worden (dit proefschrift).

5.

De beslissing om deel te nemen aan longkankerscreening dient gemaakt
te worden op basis van shared decision making, bij voorkeur ondersteund
door het gebruik van grafische beslishulpen (dit proefschrift).

6.

“The cigarette is the deadliest artefact in the history of human civilization”
(Robert Proctor, BMJ Tobacco Control 2013).

7.

Bij patiënten met chronische otitis media met of zonder cholesteatoom
voorspelt de status van de malleus – onafhankelijk van de status van de
stapes – het postoperatieve functioneren van het gehoor (Erik Blom, JAMA
Otolaryngology – Head & Neck Surgery 2015).

8.

De centrale loting dient weer aan de selectiemethoden voor studies met
een numerus fixus – zoals de geneeskundeopleiding – te worden toegevoegd
(motie Tweede Kamer, aangenomen op 18 februari 2020).

9.

In de toekomst zal kunstmatige intelligentie artsen in sommige goed
omschreven taken overtreffen, waardoor artsen zich meer kunnen richten
op de kern van zorg: communicatie (Eric Topol, New York Times 2019).

10. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming van gedetineerden zou de
exequaturprocedure binnen de overname en overdracht van strafexecutie
– een vorm van internationale rechtshulp in strafzaken – altijd toegepast
moeten worden (Marjolein Broos, Nederlands Juristenblad 1986).
11.

Less is more (toegeschreven aan Ludwig Mies van der Rohe).
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