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Stellingen

behorende tot het proefschrift:

Assessment of Malnutrition in 
Patients with Head and Neck Cancer: 

a Multidimensional Approach

door Martine Sealy

1. Screening en assessment van ondervoeding behoeven een 
multidimensionele benadering. Dit proefschrift 

2. Er is geen bestaande methode voor het beoordelen van ondervoeding 
die voldoende overeenstemt met de definitie voor ondervoeding.  
Dit proefschrift

3. Een gestructureerd cultureel adaptatieproces is noodzakelijk voor 
behoud van  het doel, de betekenis en de indeling van de PG-SGA in 
een nieuwe culturele setting. Dit proefschrift 

4. Iets wat begrijpelijk is, is niet altijd gemakkelijk. Dit proefschrift
5. Een lage spiermassa is een voorspeller voor vroegtijdig stoppen 

met chemotherapie bij patiënten met hoofd-halskanker die worden 
behandeld met gecombineerde chemotherapie en radiotherapie.  
Dit proefschrift

6. Wanneer de intentie tot verandering van gedrag ontbreekt, zijn 
gedragsveranderingsmodellen die gecentreerd zijn rond intentie, zoals 
de Theory of Planned Behavior, niet bruikbaar. Dit proefschrift

7. Methoden voor het beoordelen van ondervoeding hebben grotere 
waarde voor de praktijk indien deze tevens een aanduiding geven voor 
vervolgstappen in de zorg rondom ondervoeding.  

8. Al zijn nieuwe methoden voor het beoordelen van de voedingstoestand 
beschikbaar, dit biedt geen garanties voor de implementatie ervan in 
de praktijk.

9. Observing and understanding are two different things.    
Mary E Pearson, the Miles Between. 

10. Und doch ist nichts leichter, als so zu schreiben, dass kein Mensch es 
versteht; wie hingegen nichts schwerer, als bedeutende Gedanken so 
auszudrücken, das jeder sie verstehen muss. Arthur Schopenhauer, 
Parerga und Paralipomena II, zweiter teilband p.565-566.


