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Stellingenn behorende bij het proefschrift: 

"Againstt a sea of troubles" 
Choosingg between palliative chemotherapy and watchful waiting 

1.. To treat or not to treat, that is the question. 

vrijvrij naar Shakespeare 

2.. Meer informatie is niet altijd een oplossing om patiënten goed te informeren. 

ditdit proefschrift 

3.. Wie watchful waiting als 'niets doen' voorstelt, biedt de patiënt geen reële keuze 

ditdit proefschrift. 

4.. Loten is voor idioten. 

uitspraakuitspraak van een patiënt 

5.. De ambivalentie van artsen ten aanzien van palliatieve chemotherapie vjpdfje 

niett terug in hun voorlichting aan patiënten. s 

ditdit proefschrift 

6.. De arts die ervan uit gaat dat de patiënt een 'tabula rasa' is, leeft in een ander 

tijdperk. . 

ditdit proefschrift 

7.7. Als je er niet over praat dan bestaat het niet (conspiracy of silence). 

8.. Dat 'iets doen' beter is dan 'niets doen' lijkt voor het emotionele welbevinden op 

tee gaan, maar zeker niet altijd voor het lichamelijke. 

ditdit proefschrift 

9.. "In times of change, learners inherit the earth while the learned find themselves 

beautifullyy equipped to deal with a world that no longer exists." 

EricEric Hoffer 



10.. Het één loket systeem in de jeugdzorg is een goede remedie tegen wachtlijsten; 

dee ouders zijn de weg naar de aanbieders namelijk geheel kwijt. 

11.. "The human mind, when it has once adopted an opinion, draws all things else to 

supportt and agree with it." 

SirSir Francis Bacon, 1620 

12.. Despite the rising of the costs of living, it still remains quite popular. 

13.. Na de hobbykippen en klikkippen vormt de witte ANWB paddestoel de nieuwste 

bedreigdee soort. 

14.. Als je niet weet waarnaar toe je op weg bent, ben je ook nooit de weg kwijt. 

15.. Wat is de functie van promoveren als je niet kunt degraderen? 

16.. Dankzij de aandacht van de media voor ernstige en levensbedreigende ziekten is 

dee 'kandidatenziekte' nu een wijdverspreide aandoening. 

Nellekee Koedoot 

Septemberr 2003 


