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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift

Gaps in differentiated thyroid carcinoma guidelines

1. In de revisie van de Nederlandse richtlijn gedifferentieerd schildklier-     
carcinoom kan de duur van het jodiumbeperkt dieet worden aangepast 
naar vier dagen - dit proefschrift

2. Patiënten met een gedifferentieerd schildkliercarcinoom hebben een 
verminderde inname van verschillende voedingstoffen tijdens het 
jodiumbeperkt dieet - dit proefschrift

3. Thyreoglobuline antistoffen dienen niet te sensitief gemeten te worden - 
dit proefschrift

4. Zwakke thyreoglobuline antistoffen beïnvloeden thyreoglobuline gemeten 
met een immunoradiometrische assay (IRMA) niet - dit proefschrift

5. Nationale en internationale samenwerking is nodig om de behandeling 
voor kinderen met een gedifferentieerd schildkiercarcinoom te 
optimaliseren - dit proefschrift

6. Volwassenen die op de kinderleeftijd zijn behandeld voor een 
gedifferentieerd schildkliercarcinoom hebben een normale botdichtheid - 
dit proefschrift

7. Volwassenen die op de kinderleeftijd zijn behandeld voor een 
gedifferentieerd schildkliercarcinoom hebben een normale psychosociale 
ontwikkeling - dit proefschrift

8. Geriatrische input tijdens een multidisciplinair overleg is van toegevoegde 
waarde voor de juiste behandeling van oudere oncologische patiënten - 
Rostoft S et al. Journal of Geriatric Oncology 2021; 12: 339-342

9. Alles meten maakt niet gelukkig

10. Het overwinnen van vrees is het begin van wijsheid - Bertrand Russell
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