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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Medullary Thyroid Carcinoma 

 From diagnosis to treatment 

 

1. Routinematige bepaling van calcitonine bij patiënten met een schildkliernodus heeft geen 

toegevoegde diagnostische waarde voor het opsporen een medullair schildkliercarcinoom 

(dit proefschrift). 

 

2. Chirurgische behandeling van het medullair schildkliercarcinoom volgens de huidige richtlijn 

van de American Thyroid Association resulteert in minder re-operaties en een grotere kans 

op biochemische curatie (dit proefschrift). 

 

3. De chirurgische behandeling van patiënten met een medullair schildkliercarcinoom dient in 

een tertiair verwijzingscentrum plaats te vinden (dit proefschrift).  

 

4. Ziekteprogressie bij patiënten met een medullair schildkliercarcinoom kan goed worden 

vastgesteld met
 18

F-FDG PET  (dit proefschrift). 

 

5. 18
F-FDOPA PET is de meest geschikte methode van beeldvorming voor het vastleggen van de 

uitgebreidheid van het medullair schildkliercarcinoom (dit proefschrift). 

 

6. Mutatie-specifieke therapie met tyrosine kinase remmers kan van belang zijn in de 

behandeling van het medullair schildkliercarcinoom (dit proefschrift). 

 

7. Systematische compartiment georiënteerde re-operaties geven een hogere kans op curatie 

dan selectieve re-operaties (Rowland et al. ASO 2014). 

 

8. Het synergistische effect van een tyrosine kinase remmer en een chemotherapeuticum op 

cellen met een MEN2B mutatie toont de potentie van een gecombineerde systemische 

behandeling (Lopergolo et al. JCEM 2014). 

 

9. Goede argumenten moeten voor betere wijken ( Uit Julius Caesar- William Shakespeare). 

 

10. Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek (Albert Einstein). 

 


