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Stellingen 

 
Behorende bij het proefschrift: 
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Michiel Schrijvers 

 

 
1: In een geselecteerde groep patiënten met een T1a glottisch larynxcarcinoom is 

CO2 laserchirurgie een betere behandeloptie dan radiotherapie (dit proefschrift) 

 

2: Verhoogde expressie van pFADD heeft een positieve invloed op de  lokale 

controle in vroeg stadium larynxcarcinomen behandeld met radiotherapie (dit 

proefschrift)  

 

3: In patiënten met een niet hypoxisch profiel  is radiotherapie een goede 

behandeloptie met een zeer goede lokale controle in glottische larynxcarcinomen 

(dit proefschrift) 

 

4: Het toevoegen van hypoxische modificatie aan radiotherapie leidt tot een 

significant verbeterde locoregionale controle in hoofd-hals tumoren (Overgaard, 

Radiother Oncol. 2011;100(1):22-32.) 

 

5: Het merendeel van de patiënten met kanker op de ware stembanden presenteert 

zich met persisterende heesheid (dit proefschrift) 

 

6: Seven days without exercise makes one weak. [Choi et al, J Epidemiol 

Community Health (2004) 58: 1010] 

 

7: Cigarettes are killers that travel in packs  

 

8: Niet bewezen effectief is iets anders dan bewezen niet effectief 

 

9: De combinatie van werken, promoveren en kinderen geeft een nieuwe dimensie 

aan het begrip “moe zijn”  

 

10: Een pessimist is een slecht geïnformeerde optimist (vrij naar Theo Maassen) 

 

11: Samen is niet alleen 


