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Stellingenn behorend bij het proefschrift 

Anthracyclin ee cardiotoxicit y in childhoo d cancer . 

Frequency ,, ris k factor s and earl y detectio n 

1.. Vijftien jaar na de start van anthracycline therapie heeft 1 op de 20 kinderen kans 
opp klinisch hartfalen. 

2.. De frequentie van subklinische cardiotoxiciteit na anthracycline therapie is veron-
trustendd hoog. Echter de klinische consequenties zijn tot op heden niet duidelijk. 

3.. Prospectief follow-up onderzoek van alle kinderen behandeld met anthracyclinen 
iss noodzakelijk om inzicht te krijgen in de omvang van cardiotoxiciteit en in de bij 
behorendee risicofactoren. 

4.. Antimyosine scintigrafie kan hartschade detecteren voordat een verminderde hart-
functiee wordt waargenomen in kinderen behandeld met anthracyclinen. 

5.. Het is te vroeg om troponine T als een vroeg diagnosticum voor hartschade na 
anthracyclinee therapie te beschouwen. 

6.. Systematic reviews vormen de basis voor klinisch onderzoek en klinische richtlijnen. 

7.. Een beteree samenwerking tussen gezondheidszorg, farmaceutische industrie en 
overheidd kan leiden tot beschikbaar blijven van financieel niet rendabele pro-
ductenn en tot stimulatie van geneesmiddelen onderzoek bij kinderen. 

8.. Evidence based medicine slaat een brug tussen klinisch onderzoek en de klinische 
praktijk. . 

9.. Op het moment dat de waarheid dichtbij lijkt is deze verder weg dan ooit. 

10.. Aandacht voor "quality of life" zal de uitstroom van artsen verminderen. 

11.. Er is een verschil tussen wetenschap bedrijven en wetenschap publiceren. 

12.. Flexible working practices are needed to accommodate desired changes in hours 
workedd at different stages of life. (Lancet juli 2001) 

13.. De afstand tussen AZC en AMC is meer dan de breedte van één straat. 

14.. Het kind dient nooit het kind van de rekening te worden. 

Leontienn Kremer 16 november 2001 
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