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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Functional Inoperability of Oral and Oropharyngeal Cancer

1. Functionele inoperabiliteit is een belangrijk concept dat moet meewegen in het 

behandelingsbesluit over gevorderd mond- en keelholtekanker. Dit proefschrift

2. Een tumor wordt als functioneel inoperabel beschouwd als beide nervi hypoglossi moeten 

worden opgeofferd voor radicale resectie. Dit proefschrift

3. Met uitzondering van de Nederlandse experts op het gebied van hoofd-halsoncologie, reageren 

artsen over het algemeen matig op e-mail enquêtes. Dit proefschrift 

4. De kauwfunctie na een maxillectomie en reconstructie met een klosprothese is relatief goed en 

vergelijkbaar met gezonde individuen met een volledige gebitsprothese. Dit proefschrift

5. Een dynamisch model van de mond - en keelholte waarin virtuele chirurgie kan worden verricht, 

zal functionele inoperabiliteit kunnen objectiveren en de patiënt betrekken bij de behandelkeuze. 

Dit proefschrift

6. Introspectie is belangrijk om de effecten van chirurgie te bepalen. Dit proefschrift

7. Women have always been the strong ones in the world. Coco Chanel

8. Humour is one of the best ingredients of survival. Aung Sang Suu Kyi

9. Bezuinigingen 

Komt een man bij de dokter 

Weg dokter. Loesje

10. Strive not to be a success, but rather be of value.  Albert Einstein

11. Publiceren is als kauwgom kauwen; het begin is lekker, fris en smaakvol, maar als je het 

nergens kwijt kan, blijf je een stuk herkauwen, ook al is de smaak er uiteindelijk van af.

12. It’s better to travel well than to arrive. Buddha

Anne Marijn Kreeft


