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Stellingen behorende bij het proefschrift 

 
Radiation-induced toxicity in prostate cancer:  

prediction and impact on quality of life 

 

1. Radiotherapie biedt de mogelijkheid prostaatkanker te behandelen zonder de kwaliteit van leven 
ernstig te beïnvloeden (dit proefschrift). 

2. Eenvoudige statistische predictiemethoden voor bijwerkingen van prostaatkankerbestraling leiden 
tot min of meer dezelfde modellen als geavanceerde statistische methoden (dit proefschrift). 

3. De bestraling van bekkenbodemspieren dient vermeden te worden in prostaatkankerplanningen, 
gezien de invloed van de dosis aan deze organen op de kans op bijwerkingen (dit proefschrift). 

4. Stralings-geïnduceerde toxiciteit heeft invloed op de kwaliteit van leven van 
prostaatkankerpatiënten (dit proefschrift). 

5. De dosis aan het trigonum en de blaaswand zijn indicatief voor de kans op bijwerkingen als 
incontinentie, pijn en hematurie (dit proefschrift).   

6. De kwaliteit van leven van prostaatkankerpatiënten vier jaar na radiotherapie verschilt relatief 
weinig van de kwaliteit van leven van mannen zonder prostaatkanker (dit proefschrift). 

7. Een model-based treatment planning is noodzakelijk om bijwerkingen bij kankerpatiënten te 
verminderen (dit proefschrift). 

8. Het optimaliseren van onderwijs verschilt niet veel van het optimaliseren van een bestraling; het is 
een kwestie van goed doceren en doseren.  

9. Tegelijkertijd een promotieonderzoek afronden, doceren en vader worden is een illusie. 

10. De introductie van protonentherapie als mogelijke behandeling van prostaatkanker vereist een 
gedegen kennis over dosis-effectrelaties in het bekkengebied.   

11. All substances are poisons; there is none that is not a poison. The right dose differentiates a poison 
from a remedy (Paracelsus, ca. 1493-1541). 

12. Gedurende een promotieonderzoek komt men erachter dat “Mit dem Wissen der Zweifel wächst” 
(Goethe, ca. 1800). 
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