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Stellingen behorende bij het proefschrift

Local treatment in young breast cancer patients
Recurrence, toxicity and quality of life

1. Vergeleken met jonge vrouwen die zijn behandeld met een mastectomie voor vroeg stadium 
 borstkanker, hebben jonge vrouwen na mammasparende therapie (MST) een vergelijkbare 
 overleving (dit proefschrift).

2. De uitkomsten van drie dimensionale conformatie radiotherapie met een geïntegreerde boost 
 (3D-CRT-SIB) na mammasparende chirurgie zijn ook bij jonge vrouwen uitstekend (dit proef-
 schrift).

3. Een matig tot slecht cosmetisch resultaat van de borst na 3D-CRT-SIB in het kader van MST 
 wordt het meest beïnvloed door het uitvoeren van een re-resectie (dit proefschrift).

4. Jonge leeftijd is geen onafhankelijke risicofactor voor verminderde kwaliteit van leven na 
 behandeling met radiotherapie voor borstkanker (dit proefschrift).

5. De toegevoegde waarde van intensity modulated proton therapy (IMPT) in borstkanker met 
 verlaging van dosis op het hart en de coronairen moet worden gezien in relatie tot het indivi-
 duele risico op een coronair event (M.E. Mast, 2014).

6. Ook vrouwen binnen BRCA-families, die geen gen-dragers zijn hebben op jongere leeftijd een 
 verhoogde kans op het krijgen van mammacarcinoom (J.R. Vos, 2013).

7. ‘Thuis zolang het kan’ is toch echt iets anders dan ‘zolang mogelijk thuis’ (N. Nieuwenhuizen, 
 2015).

8. Het opvoeden van een kind bestaat voor minstens de helft uit het opvoeden van jezelf (P.W.J. 
 van Hengel, 1996).

9. Een master epidemiologie zou onderdeel moeten uitmaken van elk promotietraject in de  
 medische wetenschappen.

10. Het vak radiotherapie verdient een reclamecampagne.

Enje J. Bantema-Joppe
Groningen, 12 oktober 2015


