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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Cardiovascular disease after treatment for childhood cancer

 1. Ruim 1 op de 4 jong-volwassenen overlevenden van kinderkanker die 
behandeld zijn met anthracyclines en/of radiotherapie op de hartregio 
hebben een subklinisch verminderde linkerkamer functie na een gemiddelde 
follow-up van bijna zestien jaar. (dit proefschrift)

 2. Bij correctie van de cumulatieve dosis van anthracyclines voor tumor 
effectiviteit is epirubicine is even cardiotoxisch als doxorubicine; 
daunorubicine lijkt minder hartschade te geven. (dit proefschrift)

 3. Overlevenden van kinderkanker met een aangeboren hartafwijking hebben 
na behandeling met anthracyclines en/of radiotherapie op de hartregio 
een hoger risico om een klinisch hartfalen, cardiale ischemie en/of 
klepafwijkingen te ontwikkelen. (dit proefschrift)

 4. Er is een exponentiële relatie tussen het ontwikkelen van een klinische 
hartaandoening en de cumulatieve dosis van zowel anthracyclines als 
radiotherapie op de hartregio. (dit proefschrift)

 5. Na een gemiddelde follow-up van vijftien jaar heeft bijna 1 op de 3 jong-
volwassenen overlevenden van kinderkanker die behandeld zijn met 
anthracyclines en/of radiotherapie op de hartregio klinisch relevante 
afwijkingen van de hartkleppen. (dit proefschrift)

 6. Dertig jaar na diagnose krijgt 1 op de 8 overlevenden van kinderkanker 
die behandeld zijn met zowel anthracyclines als radiotherapie een ernstige 
hartaandoening, die de kwaliteit van leven ernstig kan beperken. (dit 
proefschrift)

 7. Naast behandeling met anthracyclines, kan ook radiotherapie op de hartregio 
een subklinisch verminderde hartfunctie of klinisch hartfalen veroorzaken. 
(dit proefschrift)

 8. Coördinatie van zorg voor overlevenden van kinderkanker door daarvoor 
specifiek opgeleide artsen is essentieel voor het behoud van kwaliteit van 
leven ook lang na de diagnose kinderkanker. 

 9. As je niet kijkt dan zie je niks. (Johan Cruijff)

 10. Niets is voor zieken meer van belang dan een behandeling door iemand naar 
eigen keuze. (Seneca)

 11. De hoogste wijsheid is op tijd zich zot te veinzen. (Erasmus, “lof der zotheid”)
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