STELLLINGEN
Treatment modalities, quality of life and costs
in head and neck cancer
A quest for prioritization

1.

Als radiotherapie medisch gezien net zo effectief blijkt als chirurgie
± postoperatieve radiotherapie, zullen voor patiënten met tumoren
uitgaande van de tonsilnis en/of weke verhemelte of tongbasis
financiële aspecten bij de keuze van therapie mede bepalend zijn.
Dit proefschrift.

2.

Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Deze uitspraak en
de lage kosten van de ingreep liggen ten grondslag aan de voorkeur
voor implantatie boven (plastische) chirurgie bij de behandeling van
het T1, T2 neuspunt (vestibulum nasi) carcinoom.
Dit proefschrift.

3.

Als het Planningsbesluit Radiotherapie definitief opgeheven wordt,
zullen de kosten voor een radiotherapiebehandeling afnemen.
Dit proefschrift.

4.

Door radiotherapie te combineren met hyperthermie is het mogelijk
de lange termijn bijwerkingen zoals slikklachten te verminderen.
Dit proefschrift.

5.

Voor het werkingsprincipe van het Cyberknife geldt: “it is all about
margins”. Maar ook: hoe kleiner de marge hoe duurder het apparaat.
Dit proefschrift.

6.

7.

De academische centra zullen zich meer ondernemend op moeten
gaan stellen om zich te kunnen handhaven in de toekomstige finan
cieringsstructuur.
Concurreren op hele zorgketens per aandoening in plaats van op DBC’s
zal de toekomst worden. Daarmee verdwijnt ook de fragmentatie in
de Nederlandse gezondheidszorg.
Michael Porter.

8.

Het kabinet van de gevolmachtigde minister van de Nederlandse
Antillen zou er goed aan doen, als onderdeel van het cultureel erfgoed,
aan iedere Nederlander die zich gaat vestigen op de Nederlandse
Antillen, de vraag voor te leggen waarom elf Antillianen knielden
voor het hart van Chopin.
‘‘Waarom elf Antilianen knielden voor het hart van Chopin’ door Jan Brokken.

9.

‘De prooi’ bestaat ook in de Nederlandse gezondheidszorg. De blinde
trots en overmaat aan ambitieniveau worden echter beteugeld door
de opkomst van kwaliteitsindicatoren.
‘De prooi, blinde trots breekt ABN AMRO’ door Jeroen Smit.

10.

11.

De, mede onder auspiciën van het Erasmus MC, opgerichte afdeling
Radiotherapie in Suriname (het zgn RTCS) toont nog eens aan wat
prioritering in de zorg vermag.
Tradities zijn collectieve pogingen om te voorkomen dat er iets
veranderd.

