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STELLINGEN 

Behorende bij het proefschrift 

 

The web around patients with neuroendocrine tumors 

Novel ways to inform, support and treat 

 

 

1. Internet-gebaseerde ondersteuningsprogramma’s verminderen psychosociale en 

fysieke klachten van patiënten met kanker (dit proefschrift). 

 

2. Informatie en ondersteuning middels een internet-gebaseerd programma, naast de 

zorg van gespecialiseerde zorgverleners, verbetert de kwaliteit van leven en 

tevredenheid over de informatievoorziening van patiënten met een neuro-

endocriene tumor niet (dit proefschrift). 

 

3. Ondanks afwezigheid van een aantoonbaar effect van het internet-gebaseerd 

programma op informeren en ondersteunen van patiënten met een neuro-

endocriene tumor, is er wel de wens bij deze patiënten om zo’n programma binnen 

de standaardzorg te implementeren (dit proefschrift). 

 

4. Videoconsultatie kan een deel van de reguliere polikliniekbezoeken vervangen in 

klinisch stabiele patiënten met een neuro-endocriene tumor (dit proefschrift). 

 

5. Het face-to-face contact tussen de patiënt, naasten en dokter aan het bureau of bed 

blijft superieur aan screen-to-screen contact (dit proefschrift). 

 

6. Suppletie van niacine (vitamine B3) resulteert in het merendeel van de patiënten met 

een neuro-endocriene tumor, die een niacine-deficiëntie hebben, tot een normale 

niacinestatus (dit proefschrift). 

 

7. Neuro-endocriene tumoren hebben een koude immunologische tumor micro-

omgeving, omdat zij onder andere de enzymen indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) 



en tryptofaan 2,3-dioxygenase (TDO) tot expressie brengen en ze kanker 

geassocieerde fibroblasten in het stroma bevatten (dit proefschrift). 

 

8. Fysieke training is effectiever dan rusten ter vermindering van vermoeidheid bij 

patiënten met chronische vermoeidheid (Larun L et al, Cochrane Database Syst Rev, 

2017). 

 

9. Het risico op bijwerkingen bij langdurig gebruik van protonpompremmers is geen 

reden om deze te stoppen, als er een harde indicatie is voor gebruik (Haastrup et al, 

Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2018). 

 

10. Bij gezonde personen vermindert vitamine D suppletie de kans op het krijgen van 

kanker niet (Manson JE et al, N Engl J Med, 2019).    

 

11. The most important thing in communication is to hear what isn’t being said (Peter 

Ferdinand Drucker). 

 

12. Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts 

(Winston Churchill). 

 

13. An expert is one who knows more and more about less and less (Nicholas Murray 

Butler). 

 

 


