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S T E L L I N G E N

behorende bij het proefschrift:

Long-term adverse effects of cancer treatment:  
susceptibility and intervention strategies

1. Fysieke training tijdens kankerbehandeling vermindert verlies van cardiorespiratoire 
fitheid. (dit proefschrift)

2. De intensiteit van fysieke training tijdens de chemotherapeutische behandeling van 
testiskankerpatiënten moet geleidelijk worden opgebouwd om gunstige effecten op 
het vaatendotheel te bewerkstelligen. (dit proefschrift)

3. Familiaire predispositie voor een gedilateerde cardiomyopathie is een risicofactor voor 
het ontwikkelen van een anthracycline geïnduceerde cardiomyopathie.   
(dit proefschrift)

4. De klinische relevantie van radiologische tekenen van bleomycine geïnduceerde pul-
monale afwijkingen op follow-up CT-scans is onduidelijk. (dit proefschrift)

5. Obesitas is de belangrijkste drijvende kracht van het metabool syndroom.   
(dit proefschrift, Kahn, Circulation 2007)

6. Variaties in het hemochromatose gen zijn geassocieerd met een verhoogde kans op 
het ontwikkelen van bleomycine geïnduceerde pulmonale toxiciteit. (dit proefschrift)

7. Met een goede (huisartsen)richtlijn kan de zorg rondom lange termijn toxiciteit bij 
kankeroverlevenden voor een groot deel door de huisarts worden georganiseerd.  

8. Leefstijlverandering is een krachtig medicijn wat tot zorgkostenreductie leidt en zou 
daarom financieel meer ondersteund moeten worden.

9. Cardiorespiratoire fitheid is sterk omgekeerd geassocieerd met kankersterfte en 
‘all-cause’-mortaliteit. (Jensen et al., Br J Sports Med 2017)

10. Als we aan ieder individu de juiste hoeveelheid voeding en lichaamsbeweging geven, 
niet te weinig en niet te veel, hebben we de veiligste weg naar gezondheid gevonden. 
(Hippocrates)

11. Probeer minder te beloven en mensen de verrassing te geven dat je meer waar maakt. 
(mr. Eberhard van der Laan)

12. Niemand weet hoe laat het is. (Youp van ’t Hek)

13. Never look back and say ‘It could have been me’. (The Struts)


