Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA)
http://dare.uva.nl/document/84567

File ID
Filename

84567
Stellingen behorend bij het proefschrift

SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):
Type
Dissertation
Title
Anthracycline cardiotoxity in childhood cancer. Frequency, risk factors, and
early detection
Author
L.C.M. Kremer
Faculty
Faculty of Medicine
Year
2001
Pages
121

FULL BIBLIOGRAPHIC DETAILS:
http://dare.uva.nl/record/91643

Copyright
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), other then for strictly personal, individual use.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

Stellingenn behorend bij het proefschrift

Anthracyclinee cardiotoxicity in childhood cancer.
Frequency,, risk factors and early detection

1..

Vijftien jaar na de start van anthracycline therapie heeft 1 op de 20 kinderen kans
opp klinisch hartfalen.

2..

De frequentie van subklinische cardiotoxiciteit na anthracycline therapie is verontrustendd hoog. Echter de klinische consequenties zijn tot op heden niet duidelijk.

3..

Prospectief follow-up onderzoek van alle kinderen behandeld met anthracyclinen
iss noodzakelijk om inzicht te krijgen in de omvang van cardiotoxiciteit en in de bij
behorendee risicofactoren.

4..

Antimyosine scintigrafie kan hartschade detecteren voordat een verminderde hartfunctiee wordt waargenomen in kinderen behandeld met anthracyclinen.

5..

Het is te vroeg om troponine T als een vroeg diagnosticum voor hartschade na
anthracyclinee therapie te beschouwen.

6..

Systematic reviews vormen de basis voor klinisch onderzoek en klinische richtlijnen.

7..

Een beteree samenwerking tussen gezondheidszorg, farmaceutische industrie en
overheidd kan leiden tot beschikbaar blijven van financieel niet rendabele productenn en t o t stimulatie van geneesmiddelen onderzoek bij kinderen.

8..

Evidence based medicine slaat een brug tussen klinisch onderzoek en de klinische
praktijk. .

9..

Op het moment dat de waarheid dichtbij lijkt is deze verder weg dan ooit.

10..

Aandacht voor "quality of life" zal de uitstroom van artsen verminderen.

11..

Er is een verschil tussen wetenschap bedrijven en wetenschap publiceren.

12..

Flexible working practices are needed to accommodate desired changes in hours
workedd at different stages of life. (Lancet juli 2001)

13..

De afstand tussen AZC en AMC is meer dan de breedte van één straat.

14..

Het kind dient nooit het kind van de rekening te worden.

Leontienn Kremer 16 november 2001

Dezee promotie kwam mede tot stand
dankzijj de financiële steun van:

Centocorr B.V.
Chiron n
Gileadd Sciences
Glaxoo SmithKline
Rochee Diagnostics
Sigma-Tauu Ethifarma B.V.
Wyethh AHP Pharma B.V.
Yamanouchii Pharma B.V.

