
 

 

 University of Groningen

Diagnosing skin cancer in general practice
Koelink, Cecile Johanne Louise

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2014

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Koelink, C. J. L. (2014). Diagnosing skin cancer in general practice. [Thesis fully internal (DIV), University
of Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/78d6ee23-fc13-4360-a9bc-8f5253a507df


Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

DIAGNOSING SKIN CANCER IN GENERAL PRACTICE 

 

1 In de huisartspraktijk is er een gebrek aan gevalideerde onderzoeksmogelijkheden voor de diagnostiek bij 

patiënten die met een mogelijk kwaadaardige huidafwijking op het spreekuur komen. (Dit proefschrift) 

 

2. Mede door de toegenomen incidentie van huidkanker worden huisartsen in toenemende mate 

geconsulteerd voor mogelijk kwaadaardige huidafwijkingen. (Dit proefschrift) 

 

3. Een financiële stimulans heeft geleid tot meer huidexcisies door huisartsen, terwijl deze financiële stimulans 

er niet toe leidt dat huisartsen sneller een indicatie voor een excisie stellen. (Dit proefschrift) 

 

4. Het gebruik van de dermatoscoop in de huisartspraktijk is kosteneffectief. (Dit proefschrift) 

 

5. Dermatoscopie in de huisartspraktijk leidt tot minder excisies van benigne huidafwijkingen en minder 

verwijzingen van patiënten met benigne huidafwijkingen. (Dit proefschrift) 

 

6. De dermatoscoop is een waardevol instrument voor de huisarts. (Dit proefschrift) 

 

7. Melanoma writes its message on the skin with its own ink and it is there for all of us to see. (Neville Davis; 

Ann Plast Surg 1978) 

 

8. Men lijdt het meest door het lijden dat men vreest. (Auteur onbekend) 

 

9. Intelligence without ambition is like a bird without wings. (Salvador Dali, 1904-1989) 

 

10. De waarheid is zelden zuiver en nooit eenvoudig. (Naar Oscar Wilde, 1854-1900) 

Cecile Koelink, 2014 


