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Stellingen
Behorende bij het proefschrift
Melanoma - The impact of staging on treatment, prognosis & follow-up

1.

Een minder frequente nacontrole op geleide van het AJCC-stadium van
schildwachtklierbiopsie gestadieërde melanoom patiënten is even veilig
wat betreft ziektevrije- en algehele overleving als de in de Nederlandse
richtlijn geadviseerde frequentie. (Dit proefschrift)

2.

Minder frequente nacontrole van patiënten met een AJCC stadium IB-II
melanoom gaat gepaard met vergelijkbare kwaliteit van leven en een signi
ficante daling van kosten. (Dit proefschrift)

3.

Leeftijd van patiënt en locatie van het melanoom spelen ten onrechte een rol
bij het al dan niet aanbieden, c.q. uitvoeren van een schildwachtklierbiopsie
bij patiënten met een melanoom. (Dit proefschrift)

4.

Obesitas (BMI >30kg/m2) is niet geassocieerd met recidiefvrije periode,
melanoomspecifieke- en / of algehele overleving bij patiënten met stadium
IB-II melanoom. (Dit proefschrift)

5.

Naast anamnese en klinisch onderzoek ondersteunt een verhoogde S-100B
laboratoriumbepaling bij de nacontrole van patiënten met een melanoom
AJCC stadium III de indicatie tot het verrichten van een FDG PET/CT scan.
(Dit proefschrift)

6.

De biomarker LDH is een betere voorspeller dan S-100B met betrekking tot
de overleving bij stadium IV melanoom. (Dit proefschrift)

7.

LDH en S-100B als biomarkers in de nacontrole van melanoompatiënten
uiten twee verschillende aspecten van metastasering; LDH tumornecrose
en S-100B tumorproliferatie (Dit proefschrift).

8.
9.

Managing outcome by managing expectations. (Kevin Wevers, 2018)
Koppigheid is ijdelheid! Of de ijdelheid karakter te bezitten, of de ijdelheid
gelijk te hebben. (Ernst Hohenemser, 1918)

10. ‘Pale is the new tan’. (Unknown)
Eric Deckers, maart 2020

