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Stellingen behorend bij het proefschrift:

Imaging and biomarkers to aid in treatment
decisions in melanoma and rectal cancer
1.

F-FDG PET/CT heeft geen meerwaarde boven diagnostische CT ten aanzien van
responsevaluatie van systeemtherapie in het gemetastaseerd melanoom.
(Hoofdstuk 2 van dit proefschrift)
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2. Een volledig geautomatiseerde real-time PCR test (Idylla) kan binnen 90 minuten
de meest voorkomende behandelbare BRAF-mutaties nauwkeurig aantonen.
(Hoofdstuk 3 van dit proefschrift)
3. De serum tumor marker S100B is niet in staat een vroege respons op immuun
checkpoint remmers te voorspellen. (Hoofdstuk 4 van dit proefschrift)
4. Het optreden van ernstige toxiciteit tijdens behandeling met pembrolizumab is
geassocieerd met een betere overleving. (Hoofdstuk 5 van dit proefschrift)
5. Lokale behandeling van symptomatische darmmetastasen kan nodig zijn om
systemische behandeling van het gemetastaseerd melanoom mogelijk te maken.
(Hoofdstuk 6 van dit proefschrift)
6. Een restadiëring CT-scan na afronden van neoadjuvante chemoradiotherapie
bij het lokaal gevorderd rectumcarcinoom leidt in 11% van de patiënten tot een
verandering in behandelstrategie. (Hoofdstuk 7 van dit proefschrift)
7. In operabele patiënten met een primair gemetastaseerd rectumcarcinoom kan
met een combinatie van radiotherapie, systeemtherapie en chirurgie een 5-jaars
overleving van 38% worden bereikt. (Hoofdstuk 8 van dit proefschrift)
8. De grote variatie in kennis van de dermatologie bij huisartsen kan in positieve zin
beïnvloed worden door nascholing, 1,5 lijn spreekuren en landelijke standaardisatie.
9. Alles wat het waard is om weg te snijden, is de moeite waard om op te sturen voor
pathologisch onderzoek. (Buis PA, et al. Br J Gen Pract. 2005)
10. Het sterke verband tussen het gebruik van zonnebanken en het risico op
melanoom en andere kwaadaardige huidtumoren pleit voor een verbod vanuit de
overheid. (Lazovich DA, et al. JAMA Dermatol. 2016)
11. ‘The purpose of a doctor or any human in general should not be to simply delay
the death of the patient, but to increase the person’s quality of life.’
(Hunter Doherty ‘Patch’ Adams)
12. ‘Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride.’ (John F. Kennedy)

