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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Nodal metastases and biomarkers in melanoma

 1. De wijze van het vinden van een lymfkliermetastase bij het melanoom, door dokter of 

patiënt, heeft geen invloed op overleving. 

 2. Bedrust na een ilio-inguinale lymfklierdissectie, met de heup en knie in flexie, zorgt voor een 

verbeterde wondgenezing. 

 3. Het melanoom neemt bij ouderen in incidentie toe terwijl de Breslowdikte nauwelijks af 

neemt. 

 4. De waarde van de SUV-uptake in de lymfkliermetastasen als voorspeller voor overleving lijkt 

bij het melanoom omstreden. 

 5. Een preoperatief verhoogd S-100B concentratie bij de patiënt met een optimaal gestadiëerd 

stadium III melanoom voorspelt een slechte overleving. 

 6. In stadium III melanoom kan S-100B ingezet worden om de therapie effecten te evalueren 

van een inductiebehandeling Bevacizumab voorafgaand aan een lymfklierdissectie.

 7. De tumormarker S-100B is prognostisch zo’n sterke marker dat deze de plaats zal innemen 

van het LDH en moet worden toegevoegd aan de AJCC classificatie. 

 8. Braf-remmers en immunotherapie zijn een ‘doorbraak’ in de behandeling van het 

gemetastaseerd melanoom, maar veroorzaken een ongeëvenaarde ‘explosie’ van de kosten. 

 9. Het ‘onvoorstelbaar onvoorspelbare’ melanoom is met de ontwikkeling van de moleculaire 

biologie voorstelbaar onvoorspelbaar geworden. 

 10. Het nieuwe opleidingssysteem ‘Scherp’ betekent het definitieve afscheid van de algemene 

chirurgie. 

 11. There are known knowns. There are known unknowns. But there are also unknown 

unknowns. (D. Rumsfeld, Feb.12,2002, Department of defense news briefing)

 12. Bij de beschadiging van het hoornvlies door koude lucht wordt de gevoelloosheid als factor 

te veel verwaarloosd. (J. Stoffelsma, proefschrift Amsterdam 1947)

 13. Het is wenschelijk, dat men, meer dan tot nu toe het geval is, bij den aanstaanden 

medischen student een onderzoek instelt naar zijne geschiktheid voor de hem wachtende, 

vaak moeilijke, werkkring. (L.E. Kruijff, proefschrift Leiden 1931, H. Kruijff, proefschrift 

Amsterdam 1983)

 14. Hij die transparantie zaait, zal bureaucratie oogsten.

 15. Medicine is about making decisions on incomplete evidence, changing them in the light of 

experience, and living with the consequences. (prof. P. Richards) 
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