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Stellinge n n 

behorendee bij het proefschrift 

Aspectss of health related quality of lif e in prostate cancer 

1.. Onderzoek naar kwaliteit van leven bij patiënten met prostaatkanker staat nog in de kinderschoenen 
(ditt proefschrift). 

2.. Er bestaan evidente correlaties tussen de gemeten kwaliteit van leven en psychosociale factoren, zoals 
stress,, omgaan met ziekte en sociale steun (dit proefschrift). 

3.. De veranderingen in de verschillende kwaliteit van leven scores één jaar na behandeling met een 
radicalee prostatectomie of met uitwendige radiotherapie worden hoofdzakelijk bepaald door de waarde 
vann deze scores vóór de behandeling (dit proefschrift). 

4.. Het uitstellen van hormonale behandeling bij patiënten met een asymptomatisch lymfogeen 
gemetastaseerdd prostaatcarcinoom tot het moment van objectieve progressie verdient aanbeveling (dit 
proefschrift). . 

5.. Monotherapie Epirubicine als tweedelijns behandeling van patiënten met een hormoon resistent prostaat 
carcinoomm dient als obsoleet te worden beschouwd (dit proefschrift). 

6.. Kortademigheid, slapeloosheid en verminderde eetlust, zoals gemeten met een internationaal 
gevalideerdee kwaliteit van leven vragenlijst, zijn onafhankelijke prognostische factoren voor de duur 
vann de overleving van symptomatische patiënten met een progressief hormoon resistent prostaat 
carcinoomm (dit proefschrift). 

7.. Geloof leidt tot een betere kwaliteit van leven. 

8.. Klinisch oncologisch onderzoek zonder daarin kwaliteit van leven te betrekken, is onvolledig (7997, 
JWDJWD de Waard). 

9.. De organisatie van een ziekenhuis volgens het model van resultaat verantwoordelijke businessunits 
heeftt alleen kans van slagen als het concept consequent wordt doorgevoerd en er een reële financiële 
vergoedingg voor de geleverde zorg aan ten grondslag ligt. 

10.. Een 'teaching hospital' kan zijn naam alleen waar maken wanneer adequate financiële middelen voor 
onderwijstakenn ter beschikking worden gesteld. 

11.. Het ontstaan van privé-klinieken is een teken van onmacht van politiek, zorgverzekeraars, 
ziekenhuisbestuurderss en medisch specialisten. De zorg die in deze klinieken geleverd wordt, 
kan,, kwalitatief beter, in de bestaande ziekenhuizen geleverd worden. 

12.. De meester-gezel verhouding in de opleiding tot uroloog wordt positief beïnvloed, indien in het 
woon/werkverkeerr gebruikt wordt gemaakt van een racerijwiel,waarbij de opleider trekt en de assistent 
hangtt (2003. PPM Karthaus). 

13.. Quality of lif e studies gaan overleven. 

14.. Lif e is too short to drink bad wine ( Winston Churchill). 

G.. van Andel 
Amsterdam,, 2003. 




