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Stellingen behorende bij het proefschrift

Evidence of dental screening for oral foci of infection 
in oncology patients

1. Voor een tandheelkundig focusonderzoek in het kader van de behandeling  
 van tumoren in het hoofd-halsgebied met conventionele radiotherapie,   
 intensiteits gemoduleerde radiotherapie (IMRT) of IMRT gecombineerd met  
 chemotherapie kan hetzelfde protocol worden gebruikt (dit proefschrift).

2. Bij patiënten met een parodontaal ongezonde mond die zullen worden   
 bestraald wegens een tumor in het hoofd-halsgebied is de kans op het   
 optreden van botgenezingsstoornissen van de kaak na radiotherapie   
 verhoogd (dit proefschrift). 

3. Het aantal opportunistische orale pathogenen neemt toe na behandeling met  
 intensiteits gemoduleerde radiotherapie, al dan niet gecombineerd met   
 chemotherapie, maar niet na chirurgische behandeling (dit proefschrift).

4. Chronische, asymptomatische orale foci behoeven niet te worden behandeld  
 voorafgaand aan of tijdens de oncologische behandeling met intensieve   
 chemotherapie en/of autologe stamceltransplantatie (dit proefschrift).

5. Education is the most powerful weapon which you can use to change the   
 world (Nelson Mandela 1918-2013).

6. Het voltooien van een proefschrift is een hele bevalling: het kost pijn en   
 moeite, ondanks alle hulp moet je het zelf doen, maar het geeft je achteraf  
 enorm veel vreugde en trots.

7. Ook als je snoeit moet de focus op groei blijven liggen (Loesje).

8. De patiënt met een tumor in het hoofd-halsgebied krijgt veel meer voor zijn  
 kiezen dan alleen de diagnose kanker.

9. De uit het Groningse dialect afkomstige woorden voor tandarts – ‘Bekkebeul’  
 en ‘Smoelnsmid’ – geven aan dat het imago van de tandarts al lang ‘nait   
 goud’ is.

10. In het kader van kostenbeheersing in de zorg dient de focus te liggen op   
 preventieve tandheelkundige zorg bij volwassenen en behoort deze zorg    
 binnen de basiszorg te vallen.
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