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1. De verschillen tussen patiënten die deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek en patiënten 
in de dagelijkse praktijk maken observationeel onderzoek noodzakelijk. (dit proefschrift)

2. Aangezien veel hoog-intensieve zorg in de laatste fase van het leven van CRPC patiënten 
wordt gegeven, moet worden onderzocht of de inzet van (schaarse) middelen ter verbetering 
van kwaliteit van leven geoptimaliseerd kan worden. (dit proefschrift)

3. Na twee lijnen palliatieve therapie is meer aandacht nodig voor het adviseren van CRPC 
patiënten over wel of niet voortzetten van de behandeling met een volgende lijn. (dit 
proefschrift)

4. Het uitvragen van PROMS heeft tot wetenschappelijke inzichten geleid, maar de meerwaarde 
in de dagelijkse praktijk is onvoldoende duidelijk om over te gaan tot brede implementatie. 
(dit proefschrift)

5. De overleving van CRPC patiënten is in de periode 2010-2018 verbeterd, door meer patiënten 
te behandelen en meer beschikbare effectievere behandelingen. (dit proefschrift)

6. De discussie over organisatie van oncologische zorg moet niet leiden tot concentratie op basis 
van volume, maar op basis van kwaliteit en doelmatigheid van zorg, expertise, wetenschap en 
innovatie.

7. “Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships”. (Michael Jordan in 
1990, before winning the NBA championships 6 times)

8. Cancer is a distorted version of ourselves (Siddhartha Mukherjee in The Emperor of All 
Maladies: A Biography of Cancer, 2010)

9. “Nothing is real unless it is observed”. (John Gribbin, In Search of Schrödinger's Cat: Quantum 
Physics and Reality)

10. “Anyone can believe anything, but liberal science—open-ended, depersonalized checking by an 
error-seeking social network—is the only legitimate validator of knowledge, at least in the reality-
based community”. (Jonathan Rauch in The Constitution of Knowledge: A Defense of Truth).

11. “Assumption is the mother of all fuck ups”. (Steven Seagal as Lieutenant Casey Ryback in 
Under Siege 2, 1995)
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