
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Secondary lung lesions after head and neck cancer: Diagnosis, differentiation,
screening, survival

Geurts, T.W.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Geurts, T. W. (2010). Secondary lung lesions after head and neck cancer: Diagnosis,
differentiation, screening, survival. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/secondary-lung-lesions-after-head-and-neck-cancer-diagnosis-differentiation-screening-survival(1bd6741a-721d-4f00-ac95-25a1ee22fe0f).html


Stellingen: 
 

 

1. Een aanzienlijk deel van de longlaesies, die klinisch worden geïnterpreteerd als 
metastasen van een curatief behandeld hoofd-halscarcinoom, blijkt na LOH (‘’Loss of 
Heterozygosity’’)  analyse een tweede primair longcarcinoom te zijn. (dit 
proefschrift) 
 
 
2. Het is onbetrouwbaar om op basis van alleen klinische criteria onderscheid te 
maken tussen een metastase van een curatief behandeld hoofd-halscarcinoom en een 
tweede primair longcarcinoom. (dit proefschrift) 
 
 
3. Bij geselecteerde patiënten, die eerder curatief behandeld zijn voor een 
plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied, is resectie van een secundaire 
longkanker geassocieerd met gunstige overleving. (dit proefschrift)  
 
 
4. Jaarlijkse screening voor tweede primaire longcarcinomen en longmetastasen is in 
psychische zin niet belastend voor hoofd-halskankerpatienten. (dit proefschrift) 
 
 
5. Screening op longkanker bij patienten die curatief behandeld zijn voor een hoofd-
halscarcinoom is waarschijnlijk niet kosten-effectief en een nationale studie hiernaar 
is niet haalbaar. (dit proefschrift) 
 
 
6. Subspecialisatie in de hoofd-halschirurgie en –oncologie dient op termijn tot een 
officieel erkende specialisatie te leiden. 
 
 
7. De continue negatieve en onjuiste beeldvorming in politiek en media ten aanzien 
van het medische beroep zorgt voor demotivatie bij jonge artsen en zal van invloed 
zijn op de beroepskeuze bij talentvolle scholieren.  
 
 
8. Rock ’n roll is een onuitputtelijke energiebron en bij juist gebruik onschadelijk voor 
het gehoor. (follow up 37 jaar) 
 
 
9. Promoveren is vastbijten en niet meer loslaten. 
 
 
10. Zes is een prachtig aantal. (proefondervindelijk) 
 


