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1.

In de dagelijkse klinische praktijk is oxaliplatin niet van toegevoegde waarde bij
oudere patiënten met een stadium III coloncarcinoom behandeld met capecitabine.
(Dit proefschrift)

2.

De leeftijd van een patiënt met stadium III coloncarcinoom zou nooit de enige reden
mogen zijn om de betreffende patiënt niet te verwijzen voor, dan wel te behandelen
met, adjuvante chemotherapie. (Dit proefschrift)

3.

Naarmate de leeftijd van patiënten ten tijde van de diagnose stadium III coloncarcinoom
hoger is, neemt de variatie tussen ziekenhuizen in het gebruik van (type) adjuvante
chemotherapie toe. (Dit proefschrift)

4.

Vooral adjuvante behandeling met CAPOX maar in mindere mate ook met capecitabine
monotherapie wordt in de dagelijkse klinische praktijk bij een substantieel deel
van de oudere patiënten met een stadium III coloncarcinoom niet afgemaakt. (Dit
proefschrift)

5.

Voor een aanzienlijk deel van de oudere patiënten met een stadium III coloncarcinoom
behandeld in de dagelijkse klinische praktijk gaat behandeling met adjuvante
chemotherapie gepaard met ernstige toxiciteit van met name oxaliplatin maar ook
van capecitabine. (Dit proefschrift)

6.

De invoering van prospectieve screening op dihydropyrimidinedehydrogenase (DPD)
deficiëntie gevolgd door individuele dosisaanpassing is wenselijk voor patiënten
waarbij chemotherapie met een fluoropyrimidine geïndiceerd is om het risico op
ernstige en potentieel fatale toxiciteit te verminderen. (Deenen, Journal of Clinical
Oncology 2016; Meulendijks, Lancet Oncology 2015)

7.

De staat van de lokale immuunrespons in de primaire tumor is een belangrijke
prognostische factor voor de progressie, terugkeer en overleving van het
colorectaalcarcinoom. (Galon, Cancer Research 2007; Pagès, Journal of Leukocyte
Biology 2008; Mlecnik, Journal of Clinical Oncology 2011)

8.

De in Nederland overheersende conceptualisering van het begrip kwaliteit in de
gezondheidszorg, waarbij de focus op indicatoren en audits ligt, is niet wenselijk
voor de kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg. (Weggelaar, Medisch Contact
2016; Wiig, BMC Health Services Research 2014)

9.

Zoals de uitdrukkingen ‘vlinders in je buik’ en ‘schijten van angst’ doen vermoeden,
spelen de darmen een grote rol in onze gemoedstoestand. (Mayer, The Journal
of Clinical Investigation 2016; Mayer, The Journal of Neuroscience 2014; Tillisch,
Gastroenterology 2013; Enders, De mooie voedsel machine 2014)

10.

Een gevoel van interpersoonlijke verbondenheid is een universele basisbehoefte
die van groot belang is voor het persoonlijk welzijn van mensen. (Ryan, American
Psychologist 2000; Baumeister, Psychological Bulletin 1995)

11.

Niemand anders zijn dan jezelf is de moeilijkste strijd die een mens ooit zal leveren,
en ook een strijd die nooit gestreden zal zijn. (Vrij vertaald naar E.E. Cummings)

