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Stellingen
Behorend bij het proefschrift

Chemotherapy-induced peripheral neuropathy
An underestimated side effect with major impact on quality of life

1.

Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie is een veel voorkomende bijwerking van veel
gebruikte cystostatica in de behandeling van patiënten met dikke darmkanker en de ziekte van Kahler.
(dit proefschrift)

2.

Chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van
leven, zelfs nog vele jaren na einde behandeling. (dit proefschrift)

3.

Een door de patiënt zelf ingevulde vragenlijst is een waardevolle aanvulling op de registratie door de
arts bij het monitoren van chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie. (dit proefschrift)

4.

De totaal toegediende dosis van oxaliplatin en thalidomide heeft invloed op de ontwikkeling van
chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie. (dit proefschrift).

5.

Gezien de kennis over ziektes en de diagnostiek en behandeling ervan zich in een rap tempo
ontwikkelen, is superspecialisatie onontkoombaar.

6.

De inrichting van palliatieve zorg units is een grote vooruitgang om steeds beter op maat zorg te
leveren rondom het levenseinde.

7.

Geneeskundestudenten zouden meer opgeleid moeten worden in de competentie medisch
leiderschap en management, omdat kennis hiervan onontbeerlijk is in de dagelijkse praktijk.

8.

Bij het doen van wetenschappelijk onderzoek moet men zich niet alleen richten op statistisch
significante uitkomsten, maar ook op de klinische relevantie ervan voor de patiënt.

9.

De behandeling van kanker stopt niet na de laatste kuur of controle; de lange termijn bijwerkingen van
antikanker behandeling hebben mogelijk grote sociale en financiële consequenties voor de patiënt en
deze dienen daarom verder onderzocht te worden.

10. A journey of a thousand miles begins with a single step. (Chinese filosoof Laozi)
11. Promotieonderzoek doen is als het beklimmen van de ‘dead woman’s pass’; je begint er aan zonder te
weten wat je te wachten staat, onderweg denk je regelmatig “Waarom doe ik dit ook al weer”, maar
eenmaal op de top aangekomen, geniet je van het prachtige resultaat. (Tonneke Beijers)

Tonneke (A.J.M.) Beijers, 13 december 2016

