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Stellingen
behorende bij het proefschrift

“Improvement of the multimodality treatment of oesophageal cancer”
1. Voor patiënten met slokdarmkanker die in opzet curatief behandeld kunnen worden is 

chemoradiotherapie gevolgd door een operatie standaard behandeling.  
(dit proefschrift)

2.  Het schema van de chemoradiotherapie in de behandeling van slokdarmkanker moet 
afgestemd worden op de individuele patiënt.  
(dit proefschrift)

3.  Re-evaluatie van de operabiliteit van de patiënt en resectabiliteit van de tumor na voorbe-
handeling met chemoradiotherapie zijn essentieel in de behandeling van slokdarmkanker.  
(dit proefschrift) 

4.  Chirurgisch volume is niet de enige factor die de uitkomst van slokdarmkankerchirurgie 
bepaalt.  
(dit proefschrift)

5.  De tumor stroma ratio is zowel op biopten als op resectiemateriaal van patiënten met een 
adenocarcinoom van de slokdarm een onafhankelijk prognostische factor voor overleving.  
(dit proefschrift)

6.  EGFR, KRAS en BRAF mutaties komen zo zelden voor bij patiënten met een resectabel 
slokdarmcarcinoom, dat de toegevoegde waarde van een behandeling gericht op één van 
deze mutaties een biologische onderbouwing mist.  
(dit proefschrift)

7.  Kwaliteit van zorg in de behandeling van slokdarmkanker moet in de toekomst aan de 
hand van uniform gedefinieerde kwaliteitsindicatoren worden gedocumenteerd.  
(dit proefschrift)

8.  De lange-termijn kwaliteit van leven van patiënten die in opzet curatief zijn behandeld  
voor slokdarmkanker is goed ondanks dat verscheidene symptomen persisteren.  
(dit proefschrift)

 9.  Happiness is nothing more than good health and a bad memory.  
(Albert Schweitzer)

10.  Life is like a box of chocolates, you never know what you gonna get.  
(Forrest Gump)

11.  The space between your heart and mine is the space we will fill with time. 
 (“The space between” - Dave Matthews Band)

12.  Chew before you swallow.  
(George W. Bush, nadat hij was flauwgevallen tijdens het eten van een pretzel)

13. Don’t assume. It makes an “ass” out of “u” and “me”.  
(“The Office”)

 Ewout F.W. Courrech Staal
 Amsterdam, 18 februari 2011


