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Prediction and Prevention of Radiation Induced Lung Toxicity

Stellingen behorende bij het proefschrift

PREDICTION AND PREVENTION OF RADIATION INDUCED LUNG TOXICITY

1.  Activatie van de TGF�-1 gemedieerde DNA schaderespons na bestraling omvat zowel een lang-
zaam T�R1-afhankelijk, alsook een snel T�R1-onafhankelijk mechanisme.  (dit proefschrift)

2.  De ∆S methode is beter in staat om longdichtheidsveranderingen te detecteren dan klassieke 
methoden gebaseerd op de gemiddelde longdichtheid. (dit proefschrift)

3.  Preklinische data suggereren dat het gelijktijdig toedienen van gemcitabine stralingsgeïndu-
ceerde longschade niet verergert. (dit proefschrift)

4.  Na radiotherapie voor borstkanker is er een lineair verband tussen de gemiddelde hartdosis en 
de kans op coronaire hartziekten. (Darby, N Engl J Med. 2013;368(26):2527)

5.  Voorkómen is beter dan genezen. Protonentherapie is een belangrijke stap in de goede richting.

6.  Hoewel immunotherapie voor kanker als ‘doorbraak van het jaar’ is bestempeld (Science, 2013) 
zal alleen de combinatie van immunotherapie met andere innovatieve behandelstrategieën tot 
een echte doorbraak leiden.

7.  De kans op een zware aardbeving kan binnen enkele jaren met ongeveer een factor twee worden 
verlaagd door de jaarlijkse productie uit het Groningen veld in één keer te verlagen met een fac-
tor twee (Staatstoezicht op de Mijnen, 2013). Een duurzame oplossing zou zijn om tegelijkertijd de 
investering in alternatieve energiebronnen met een factor twee te verhogen.

8.  Niet kennis, maar verstandig omgaan met wat je niet weet: dat is wijsheid. (Bas Haring, 2009)

9.  Het introduceren van nieuwe radiotherapeutische technieken duurt vaak langer dan het klinisch
  gebruik er van.

10. Nu de zorgverzekeraar zich de rol van hoofdbehandelaar heeft toegeëigend, zijn discussies 
rondom het hoofdbehandelaarschap obsoleet geworden.

11. De invoering van integrale bekostiging voor medisch-specialistische zorg zal medisch specia-
listen de mogelijkheid bieden om in grotere mate het beleid van een instelling te bepalen.

12. Tijdens de opleiding tot medisch specialist zou meer aandacht besteed moeten worden aan 
kwaliteit en doelmatigheid in de gezondheidszorg.

13. Het gebruik van een multivariabel model om de duur van een promotietraject te voorspellen kan 
consternatie, bij zowel promotores als promovendus, voorkómen.

Erwin Wiegman, 3 februari 2014
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