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Stellingen 
 

behorend bij het proefschrift 
 

Expression profiling in head and neck cancer: predicting response to 
chemoradiation 

 
 

 
1: Hoewel hoofd-halstumoren genetisch heterogeen zijn is het nemen van 1 

biopt representatief voor de gehele tumor (dit proefschrift). 
 
2: Er zijn verscheidene methoden om klinisch relevante expressieprofielen te 

bepalen: als je maar lang genoeg zoekt, vind je er altijd een (dit proefschrift). 
 
3: Het vinden van een expressieprofiel is niet de kunst; het valideren ervan is 

moeilijker en het implementeren is echt lastig (dit proefschrift). 
 
4:   HPV-positieve tumoren worden gezien als tumoren met een goede prognose. 

Desondanks zijn er binnen deze groep nog subgroepen te onderscheiden 
met een veel mindere prognose. Dit is voor toekomstige trials van groot 
belang (dit proefschrift). 

 
5:  Een uniforme en eenvoudige bepaling van HPV in hoofd-halstumoren is 

gewenst in het kader van diagnostiek, behandeling en onderzoeksdoeleinden 
(dit proefschrift). 

 
6:     Tot op heden worden tumoren  ingedeeld op basis van het orgaan of weefsel 

waaruit zij voortkomen; met de komst van o.a. gen expressie profielen en 
deep sequencing zal deze indeling van tumoren veranderen. 

 
7:   Aangezien appels snoepen verstandig is, valt de appel niet ver van de boom 

qua faculteit van promotie (dit proefschrift). 
 
8:  Gezien de wens van de overheid om het aantal medisch specialisten op te 

schroeven, zal de werkloosheid (of omscholing) van specialisten de komende 
jaren toenemen. 

 
9:  Omdat er in de opleiding tot medisch specialist geen aandacht is voor 

management en organisatie, kom je als medisch specialist slecht beslagen 
ten ijs binnen de ziekenhuisorganisatie. 

 
10: Het aantal promovendi binnen de geneeskunde is explosief gestegen de 

laatste jaren. Dit heeft te maken met de enorme toename van intelligentie van 
de gemiddelde arts. 

 
                                                                                             Jimmy Pramana 
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