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Daily clinical practice and patterns of care in 
upper gastrointestinal cancer treatment: 

toxicity, quality of life and survival

STELLINGEN BEHOREND BIJ HET PROEFSCHRIFT

Nadia Haj Mohammad

1. Er zijn geen aanwijzingen voor het ontstaan van acute cardiotoxiciteit na afronden 

van neoadjuvante chemoradiatie voor slokdarmkanker. Dit proefschrift

2. Kwaliteit van leven en algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn 3 maanden na de 

operatie van de slokdarmkanker nog niet terug op het niveau van vóór start van de 

behandeling. Dit proefschrift

3. Drie jaar na afronden van de curatieve slokdarmkanker behandeling van hun partner, 

ervaart één derde van de mantelzorgers matig tot ernstige druk door geven van  

informele zorg. Dit proefschrift

4. Vanwege bijwerkingen is het mediane aantal chemokuren kuren dat toegediend kan 

worden tijdens definitieve chemoradiatie van slokdarmkanker voor patiënten die  

inoperabel zijn vijf in plaats van zes. Dit proefschrift

5. De bestaande triplet chemotherapie geeft ten opzichte van doublet chemotherapie 

een marginaal verhoogde overleving, maar met substantieel meer bijwerkingen in 

uitgezaaide slokdarm- en maagkanker. Dit proefschrift

6. De mediane overleving van patiënten met uitgezaaide slokdarmkanker neemt signi-

ficant toe in de tijd. Dit is in tegenstelling tot patiënten met uitgezaaide alvleesklier-

kanker waarbij de mediane overleving onveranderd gebleven is ten opzichte van de 

jaren 1994-1998. Dit proefschrift

7. Er is een relatie tussen een verbeterde overleving en behandeling met palliatieve 

systeemtherapie voor slokdarm-, maag- en/of alvleesklierkanker in een hoog-volume 

chirurgisch behandelcentrum. Dit proefschrift

8. Elke oncologische patiënt zou geïncludeerd moeten kunnen worden in een klinische 

studie.

9. Multidisciplinair werken wordt bevorderd door buiten werktijd multidisciplinair een 

balletje te slaan.

10. Liefde is het verlangen naar de verloren helft van onszelf. Milan Kundera

11. If this isn’t nice, what is? Kurt Vonnegut


