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STELLINGEN
1. Het spoelen van het werkkanaal van endoscopen dient protocollair te worden ingevoerd bij
alle EUS geleide FNA ’s van het maag-darm kanaal. (dit proefschrift)
2. Punctiecytologie is een elegante, snelle, goedkope en minimaal belastende techniek om
tumorcellen te verkrijgen en te bewaren ten behoeve van (toekomstige) diagnostiek en
wetenschappelijk onderzoek. (dit proefschrift)
3. Moleculair diagnostisch onderzoek op ingeblokt en bewaard cytologisch materiaal, zal in
de toekomst een grote rol gaan spelen bij ‘targeted’ oncologische therapie. (dit proefschrift)
4. Tumortypering met immunokleuringen verricht op ingeblokt cytologisch materiaal levert in
ongeveer 25% van de gevallen een klinisch relevante diagnose op. (dit proefschrift)
5. De geautomatiseerde screening van ThinPrep urine-cytologie preparaten is tijdbesparend,
kostenverlagend en een sensitieve techniek bij het opsporen van afwijkende cellen in urine.
(dit proefschrift)
6. Als eenmalig radiologisch en cytologisch onderzoek toont dat een schildkliernodus benigne
is, dan is verdere diagnostiek enkel kostenverhogend en belastend voor de patiënt; dit levert,
geen bijdrage aan de vroege opsporing van schildklierkanker. (dit proefschrift)
7. In de diagnostische pathologie kan een bijdrage worden geleverd aan afremming van de
voortdurende stijging van de zorgkosten, door naast kwaliteitsvisitaties van opleiding,
laboratorium en patiëntenzorg ook te visiteren op zaken als efficiency en preventie van nietbijdragende bepalingen.
8. In de pathologie bekijken we liever een “Cellfie” dan een “Selfie”.
9. De waarheid moet niet verward worden met de mening van de meerderheid.
10. Ook al spint de spinner nog zo snel de tijd die achterhaalt hem wel.

