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SieHïnaenn behorende bij hel proefschrift: 

Thyroidd problems in pediatrie oncology 
damage,, prevention and consequences 

1.. Ter bescherming van de schildklier tijdens behandeling met 131I-MIB G is de 

combinatiee van thyroxine, strumazol en kaliumjodide effectiever dan alleen 

kaliumjodidee (ditproefschrift). 

2.2. De diagnose schildkliercarcinoom bij kinderen heeft, ondanks de goede overleving, 

langdurigee nadelige gevolgen voor de patiënt (ditproefschrift). 

3.. Het verlagen van de plasma TSH concentratie tijdens bestraling leidt niet tot 

minderr schade van de schildklier (ditproefschrift). 

4.. Behandeling van maligniteiten bij kinderen met chemotherapie is, in aanvulling 

opp de schade die al is veroorzaakt door bestraling, niet nadelig voor de schild-

klierfunctiee op lange termijn (ditproefschrift). 

5.. Zelfs personen met een preventief behandelbare aandoening zijn niet altijd gebaat 

mett voorkennis over hun genetische afwijking (ditproefschrift). 

6.. Elk kind met een oncologische aandoening verdient een endocriene evaluatie direct 

voorr en na de behandeling en langdurig tijdens de follow-up. 

7.. Als een schildklier niet beschermd kan worden tegen het ontwikkelen van een 

schildkliercarcinoomm door bestraling, verdient het de overweging om hem direct 

tee verwijderen (naar T. Vu/sma, 2004). 



8.. Ter verkrijging van de "Best Available Evidence" bij ziektebeelden met kleine 

aantallenn patiënten, zoals neuroblastoom stadium IV, kan het nodig zijn om te 

werkenn met een cohort studie in plaats van de in algemene zin te verkiezen 

randomizedd controlled trial (RCT). 

9.. Onderzoek met minimaal risico voor de patiënt zou zonder "informed consent" 

gedaann moeten kunnen worden om selectie bias te voorkomen fcie: ]V Tu et ai, 

NEJMNEJM April'7 2004). 

10.. Het verlies van een dierbare is nergens goed voor. 

11.. Toetsen van kennis spoort het verwerven ervan aan: pleidooi voor een prominente 

roll  van examinering in het curriculum van co-assistenten en assistenten in opleiding 

tott specialist. 

12.. Hoop doet leven, maar valse beloftes zijn dodelijk; om deze reden moet het OM 

kwakzalverss veel vaker vervolgen (%ie H. Kingma , Volkskrant 21 februari 2004). 

13.. Zeker voor chronisch zieke kinderen kan de omgang met paarden bijdragen aan 

eenn gezonde ontwikkeling. 

14.. Omnia Dolores Humanos Amicitiae Sanat (spreuk van de Griekse god Asklepios). 

HMM Merks-van Santen 
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