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Stellingen

Behorende bij het proefschrift

Non-small cell lung cancer in the elderly: 
Treatment and outcomes in daily clinical practice

1. One size does not fit all: ouderen met longkanker profiteren niet altijd in 
dezelfde mate van de behandeling volgens de richtlijnen (dit proefschrift)

2. Hoewel vooral fitte oudere patiënten met stadium III longkanker worden 
geselecteerd voor behandeling met gelijktijdige chemoradiotherapie, wordt deze 
behandeling slechter verdragen en lijkt de overleving niet beter in vergelijking 
met sequentiële chemoradiotherapie of  radicale radiotherapie (dit proefschrift)

3. Er zijn vijftig tinten grijs: de oudere populatie met longkanker is zeer heterogeen 
wat betreft patiënt- en tumorkarakteristieken, waardoor een op maat gemaakt 
diagnostiek- en behandeltraject nodig is (dit proefschrift)

4. Met een beetje extra zorg op het gebied van geriatrisch assessment en  
(p)revalidatie kan de uitkomst voor elke individuele patiënt worden 
geoptimaliseerd (dit proefschrift)

5. Er bestaat niet zoiets als een begin of  een einde, er is alleen een midden: 
inzichten in uitkomsten zoals behandeltolerantie en kwaliteit van leven zijn van 
groot belang voor zowel patiënten als artsen (dit proefschrift, vrij vertaalde quote van 
dichter Robert Frost)

6. Meten is weten:  de multidisciplinaire zorg voor ouderen met longkanker kan 
verder worden verbeterd wanneer bewijs over uitkomsten vóór, tijdens en na 
behandeling wordt verkregen middels prospectief  onderzoek, waarin fitte én 
kwetsbare ouderen worden meegenomen 

7. Het werkgebied van epidemiologie is gerelateerd aan onbeantwoorde vragen, 
maar ook aan ongevraagde antwoorden (vrij vertaalde quote van Prof. Dr. Patricia 
Buffler) 

8. De balans vinden op de fijne middenstreep van kwaliteit en kwantiteit leidt tot 
de beste kwali-tijd van leven voor ieder individu met longkanker

9.  ‘Genne kermis aan mien lief ’ (‘Geen kermis aan mijn lijf ’, Opa Jo Crienen)

10. It’s important to remember that we all have magic inside us (JK Rowling)


