
 

 

 University of Groningen

The role of the general practitioner in the care for patients with colorectal cancer
Brandenbarg, Daan

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:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Brandenbarg, D. (2018). The role of the general practitioner in the care for patients with colorectal cancer.
[Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

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/db53bcd8-c664-453b-9e85-f19107bd4abd


Stellingen

Behorende bij het proefschrift

The role of the general practitioner in the care for patients  
with colorectal cancer

1. In de periode voorafgaand aan de diagnose darmkanker presenteren pa-
tiënten zich met een variëteit aan klachten, niet alleen de bekende “alarm 
symptomen”. [dit proefschrift].

2. De huisarts heeft een belangrijke rol in het diagnostische traject en in de 
zorg tijdens en na behandeling voor darmkanker. [dit proefschrift]

3. De huisarts behandelt bijwerkingen en biedt psychosociale ondersteuning 
direct na de behandeling en rondom de nacontroles van patiënten met 
darmkanker. [dit proefschrift]

4. De meeste patiënten met (darm)kanker hebben een voorkeur voor nazorg 
en nacontrole georganiseerd door het ziekenhuis. [dit proefschrift]

5. Patiënten met kanker hebben te hoge verwachtingen ten aanzien van op-
sporen van recidieven door testen in de nacontrole. [dit proefschrift]

6. Een zorgstelsel gestoeld op principes van de markt staat doelmatige zorg 
in de weg.

7. Door het invoeren van het eigen risico m.b.t de ziektekosten wordt de kans 
op een latere diagnose voor (darm)kanker groter in bevolkingsgroepen 
met een lagere sociaaleconomische status.

8. Een formele rol voor de huisarts tijdens de nazorg en nacontroles leidt tot 
completere zorg voor kanker.

9. De huisarts zou de nacontroles voor darmkanker op basis van CEA-bepalin-
gen kunnen overnemen van de specialist.

10. Intellectuelen die vrijgesteld zijn van lichamelijke arbeid en op kosten van 
de samenleving een opleiding hebben genoten hebben de plicht om de 
samenleving te dienen door een kritische en rationele analyse te maken 
van de politiek. [Noam Chomsky (1977). Language and Responsibility. New 
York: Pantheon]


