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Moleculaire fluorescentie-geleide endoscopie is een veelbelovende techniek om de 
detectie van (pre)maligne mucosale afwijkingen in de tractus digestivus te verbeteren 
(dit proefschrift).

Het optimale interval tussen intraveneuze toediening van de fluorescente tracer EMI-137 
en fluorescentie endoscopie voor colorectale poliep detectie is een compromis tussen 
een zo kort mogelijke tijd en een zo groot mogelijke contrast ratio (dit proefschrift).

Ieder fase-I onderzoek naar moleculaire fluorescentie endoscopie zou moeten 
streven de optimale dosering en veiligheid van een fluorescente tracer, de potentieel 
klinisch toegevoegde waarde van fluorescentie endoscopie, de kwantificatie van de 
fluorescentie intensiteit en de ex vivo validatie van macroscopisch tot microscopisch 
niveau te rapporteren (dit proefschrift).

De toepassing van fluorescentie-geleide chirurgie middels bevacizumab-800CW kan de 
preoperatieve patiënt selectie en peroperatieve besluitvorming verbeteren bij patiënten 
met peritoneale metastasen van colorectale origine (dit proefschrift).

Bij de resectie van het plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-hals gebied kan fluorescentie 
beeldvorming middels cetuximab-800CW peroperatief worden toegepast voor de 
detectie van tumor-positieve resectiemarges (dit proefschrift).

Moleculaire fluorescentie beeldvorming van het resectiepreparaat van een locally 
advanced rectumcarcinoom kan zowel de chirurg als de patholoog ondersteunen in het 
correct evalueren van de circumferentiële resectiemarge (dit proefschrift).

Een hoge sensitiviteit is cruciaal bij de toepassing van moleculaire fluorescentie 
beeldvorming in de chirurgische oncologie (dit proefschrift).

In het land van de fluorescentie beeldvorming heeft de kleurenblinde een probleem.

Het ‘lekenpraatje’, waarbij de promovendus de inhoud van het proefschrift kort uiteenzet 
voorafgaand aan de verdediging, zou een waardevolle toevoeging zijn aan
de promotieplechtigheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

At the end of the day, ‘the proof of the pudding is in the eating’ (Miguel de Cervantes
Saavedra).

‘As long as we are playing the more game, we are playing the wrong game’ (Tony
Crabbe).
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