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behorende bij het proefschrift 
Trends in lung cancer incidence and survival: studies based on cancer registries 

1. Alhoewel de incidentie van longkanker bij mannen daalt, is bij vrouwen de piek 
nog niet bereikt. 
Dit proefschrift 

2. De gemakkelijke toegang tot tabak heeft in gemeenten met tabaksverwerkende 
industrie geleid tot een zeer hoog percentage mannelijke rokers en een hoge 
incidentie van longkanker. 
Dit proefschrift 

3. Ondanks verbeterde detectie en therapie, is de overleving voor patiënten met een 
niet-kleincellige longtumor de afgelopen 20 jaar niet verbeterd. 
Dit proefschrift 

4. Het is aannemelijk dat filtersigaretten het risico op adenocarcinomen verhogen en 
mogelijk verantwoordelijk zijn voor de verslechtering in prognose. 

5. De introductie van chemotherapie heeft alleen geleid tot een verbetering in de 
korte-termijn overleving van patiënten met een kleincellige longtumor. 
Dit proefschrift 

6. Daar het percentage oudere patiënten met co-morbiditeit bij diagnose toeneemt en 
deze patiënten meestal worden uitgesloten van deelname aan klinische studies, is 
het belangrijk om richtlijnen voor behandeling van deze patiënten op te stellen. 
Dit proefschrift 

7. Het verdient aanbeveling om de trends in incidentie en prognose van zeldzame 
tumoren in nationaal of Europees verband te bestuderen. 

8. Een aanzienlijk aantal mannen dat vroeger in de sigaren-industrie werkte is nu de 
sigaar. 
Dit proefschrift 

9. Smokers think lung cancer only happens to someone else. If that were true, it 
wouldn 1 t happen to anyone. 
Alldrew Tobias, 1991 

10. Een statisticus waadde vol zelfvertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter 
diep was. Hij verdronk. 
Godfried Romans 



11. Artsen leren tijdens hun opleiding veel meer de pols te voelen dan gevoelens te 
polsen. 
Piet TIlijs 

12. Een uniek persoons-identificatie nummer voor elke inwoner van Nederland zou 
veel problemen betreffende de privacy bij follow-up van patiënten wegnemen. 

13. De vertragingen bij de N.S. stellen forensen ook in de gelegenheid de trein extra 
lang te benutten voor slapen, gezelligheid en werken. 

14. De tijd besteed aan het roken is gemiddeld de tijd die je korter leeft. 
Jall lVil/em Coebel'gh 
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