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Stellingen behorend bij het proefschrift 

HPV-related head and neck cancer: clinical features and implications for tumor staging and therapeutic 
strategies 

Jos Straetmans 

1. Therapie-uitkomsten van HPV-positieve tumoren worden slechts beperkt beïnvloedt door 
metastasering naar lymfklieren in de hals, ondanks de belangrijke voorspellende waarde ervan 
voor de prognose van hoofd-halskanker in het algemeen. (dit proefschrift) 

2. Naast de TNM-classificatie voor HPV-positieve orofarynxtumoren, helpt het meenemen van 
additionele niet-anatomische parameters (bv. rookgedrag en leeftijd) om de uitkomst van therapie 
beter te voorspellen in deze groep patiënten. (dit proefschrift) 

3. HPV-screening heeft geen toegevoegde waarde om occulte orofarynxtumoren te detecteren naast 
de in Nederland regulier gebruikte diagnostische work-up bij lymfkliermetastasen van onbekende 
primaire hoofd-halstumoren. (dit proefschrift) 

4. In de extensieve behandeling van onbekende primaire hoofd-halstumoren leidt omissie van 
radiotherapie van de gehele faryngeale as niet tot optreden van gemiste primaire tumoren en is 
de-escalatie van dubbelzijdige naar enkelzijdige radiotherapie van de hals veilig bij enkelzijdig 
halsklieren niet groter dan 3 cm. (dit proefschrift) 

5. De UICC TNM-classificatie (8e editie) voor HPV-positieve orofarynxtumoren en de actuele 
ontwikkeling van HPV-specifieke behandelstrategieën, maken een nog meer accurate én klinisch 
toepasbare HPV-diagnostiek noodzakelijk. (valorisatie proefschrift). 

6. Een goede multidisciplinaire organisatie van diagnostiek en behandeling van slaapapneu zorgt voor 
een forse reductie van ziekenhuiskosten en regio-brede patiëntgebonden zorgkosten.  

7. De overmatige registratiedrift, gericht op transparantie in de huidige gezondheidszorg, zorgt voor 
een afname van efficiëntie en toename van kosten in de KNO-praktijk, én houdt derhalve risico’s 
in voor de kwaliteit van zorg. 

8. Ook ogenschijnlijke laag-complexe KNO-zorg vergt oplettendheid en expertise; het is zoals de 
statisticus die vol vertrouwen waadde in een rivier met een gemiddelde diepte van 1 meter. Hij 
verdronk. (naar G. Bomans) 

9. Wie weinig weet, heeft een sterke mening. (D. Dunning en J. Krüger) 

10. De waarde van intelligentie wordt overschat, aangezien virussen en bacteriën zich zonder 
denkvermogen succesvol verspreiden en overleven. (Stephen Hawking) 

11. In een oneindig heelal heerst er sterkere wet van de waterkans, die zegt dat bijna alle 
onwaarschijnlijke gebeurtenissen nagenoeg met 100% zekerheid zullen gebeuren. Deze promotie 
is een bijdrage aan het bewijs van een oneindig heelal. 


