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1. Sociaaleconomische verschillen in kankerdetectie en -uitkomst lijken onvermijdbaar.
(dit proefschrift)

2. Kankerpatiënten met hoge sociaaleconomische status ondergaan eerder nieuwe 
behandelingen.                                                                                                                                                   
(dit proefschrift)

3. De invloed van ‘gezondheidsvaardigheden’ zou een belangrijke verklaring kunnen zijn bij 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen en zou beter onderzocht moeten worden.
(dit proefschrift)

4. De huisarts en praktijkondersteuner kunnen een belangrijke rol spelen in het beter en sneller 
toegankelijk maken van de gespecialiseerde gezondheidszorg voor kankerpatiënten met een 
lage sociaaleconomische status. Bijvoorbeeld door vaker gebruik te maken van een soort ‘fast 
track systeem’  dat nu vaak de ‘worried well’ dient. 
(dit proefschrift)

5. De achterblijvende opkomst van vrouwen met een lage sociaaleconomische status 
bij borstkankerscreening is reden voor speciale aandacht voor de aanstaande 
dikkedarmkankerscreening bij hen.
 (dit proefschrift)

6. Benutting van multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van borst- en endeldarmkanker 
droeg vermoedelijk bij aan de afname van regionale verschillen in de toepassing van 
radiotherapie. 
(Struikmans et al., NTVG 2012)

7. Dat etnische verschillen in de incidentie van dikke darm-, slokdarm- en baarmoederhalskanker 
zich niet weerspiegelen in een lagere overleving, suggereert dat de gezondheidszorg voor 
allochtonen goed beschikbaar is.
(Arnold et al., submitted)

8. Het feit dat veel ervaren bloeddonoren vooral doneren om een goed gevoel te krijgen betekent 
dat ze het voornamelijk uit eigenbelang doen. 
(Ferguson, Transfusion 2012)

9. De afstand van de woning tot een golf- of tennisbaan of hockeyclub is waarschijnlijk evenredig 
met de hoogte van de drempel voor toegang tot de (gespecialiseerde) gezondheidszorg, gezien 
het grote aantal artsen dat golft, tennist of hockeyt. 

10. Het is een mythe dat Nederlandse rokers over voldoende kennis beschikken over de schade die 
tabak kan aanrichten bij henzelf en hun omgeving.
(oratie Prof. dr. Marc Willemsen, 2011)

11. Wie schapen heeft is nooit alleen.


