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New Options for Evaluation and lntervention
of Cancer Therapy induced Oral Mucositis

Groningen, 14 december 2005

M.A. Stokman

1.

Mucositis kan niet worden voorkomen door een enkelvoudige
interventie.

2.

De betrouwbaarheid van het scoren van mucositis wordt verbeterd
door het trainen van de onderzoeker.

3.

Het bepalen van het percentage vitale epitheelcellen van het
mondslijmvlies is een objectieve parameter voor het ontstaan van
bestralingsmucositis.

4.

De rol van Gram-negatieve bacteriën bij het ontstaan van mucositis
is modulerend en niet causaal.

5.

Het gezegde "voorkomen is beter dan genezen" is voor mucositis
vooralsnog een utopie.

6.

Een multidisciplinaire werkgroep hoofdhals tumoren dient een
mondhygiënist als teamlid te hebben.

7.

Een inzichtelijke complicatie registratie van een ziekenhuis
afdeling is een kenmerk van kwaliteit.

8.

Gezien de positionering binnen de mondzorg, zal de mond
hygiënist in staat moeten zijn om alle visueel waarneembare
afwijkingen in het aandachtsgebied als zodanig te herkennen.

9.

De rol van de mondhygiënist in de gezondheidszorg dient gericht
te zijn op alle facetten van preventieve mondzorg.

10.

Door de mondzorg uitgevoerd door de mondhygiënist niet op te
nemen in de nieuwe Zorgverzekeringswet wordt voorbij gegaan
aan het proces van taakherschikking in de gezondheidszorg.

ll.

Het getuigt van visie om het schrijven van wetenschappelijke
publicaties op te nemen in de criteria van het Kwaliteitsregister
Paramedici.

12.

Je moet datgene accepteren in het leven wat niet te veranderen is
en datgene veranderen wat niet te accepteren is.

Mieke Bijenlzof ( 1966-1991)

13.

Failure is the opportunity to begin again more intelligently.

14.

Door het verbod voor alle pleziervaartuigen om zogenaamd zwart

Henry Ford

afvalwater te lozen op het oppervlaktewater, kan het onderwater
toilet overboord worden gezet.

15.

"Het zal me een zorg zijn" krijgt een heel andere betekenis na de
invoering van het nieuwe zorgstelsel.

