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Stellingen

1. Het idee: 'kanker overkomt mij niet', dat de meeste kankerpatienten
voorafgaand aan de diagnose hebben, is te optimistisch gezien de
morbiditeitscijfers van kanker

2. Naast cognities blijken affecten een rol te speien in het verklaren van
gedragingen die kunnen leiden tot vroege ontdekking van kanker (<#/

3. Voorlichting over vroege ontdekking van kanker leidt niet
noodzakelijkerwijs tot meer angst voor kanker fdü

4. Langdurig follow-up onderzoek onder een grote groep mensen is
noodzakelijk om te kunnen aantonen dat gedragingen in het kader van
vroege ontdekking van kanker daadwerkelijk leiden tot vroege ontdekking

5. Vroege ontdekking van kanker is niet alleen een zaak van de patient, maar
ook van de arts.

6. Vroege ontdekking van kanker blijft van groot belang zolang men nog niet
in Staat is om kanker volledig te voorkomen en volledig te genezen.

7. Met de invoering van de Euro wordt het duurder om mensen te
vertrouwen.

8. Het schrijven van een proefschrift levert doorgaans genoeg stof op voor
het schrijven van nog een boek.

9. Gezien de opbouw van de regenboog zou de volgende paprika blauw van
kleur moeten zijn.

10. Het zou de maatschappij ten goede komen als de wetenschap prioriteit zou
geven aan het ontwikkelen van een gehoorapparaat voor Oost-Indisch
dove mensen.

11. Als de mens teleurgesteld is over het aantal genen dat hij heeft in
vergelijking met de fruitvlieg, zal de fruitvlieg wel verheugd zijn.


