
 

 

 University of Groningen

New insights in the follow-up of differentiated thyroid carcinoma
Persoon, Adrienne Cornelia Maria

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Persoon, A. C. M. (2009). New insights in the follow-up of differentiated thyroid carcinoma. [Thesis fully
internal (DIV), University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/5b121654-5522-4ad3-be3b-994f3dfeee29


STELLING EN 
··----· - - ----7 

behorende bij het proefschrift 

New insights in the follow-up of 
differentiated thyroid carcinoma 

Adrienne Persoon 

4 maart2009 

' 
l 1, .. ' 

fiir,l l<h; _.,:,, 

Groningen 

1. Nu door het gebruik van ultrasensitieve thyreoglobuline (Tg) bepalingen bij veel patienten 

lage maar nog juist aantoonbare concentraties worden aangetoond, moeten nieuwe 

'evidence-based' Tg afkapwaardes voor aanvullend onderzoek worden vastgesteld om 

overbodige diagnostiek bij deze patienten te voorkomen. (dit proefschrift) 

2. Landelijke harmonisatie van thyreoglobuline bepalingen is broodnodig om resultaten van 

diagnostiek en behandeling beter te kunnen vergelijken. (dit proefschrift) 

3. De recovery methode is een elegante wijze om in sera met thyreoglobuline antistoffen 

te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van interferentie in de Tg meting en verdient 

hernieuwde aandacht. (dit proefschrift) 

4. De beperkte diagnostische opbrengt, de hoge kosten en de negatieve invloed op kwaliteit 

van leven maken <lat er geen plaats is voor routinematig gebruik van de door recombinant 

humaan TSH gestimuleerde Tg meting in de lange termijn follow-up van patienten met 

gedifferentieerd schildkliercarcinoom. (dit proefschrift) 
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5. Zorgen over schildklierkanker persisteren bij patienten met een aantoonbaar recombinant 

humaan TSH gestimuleerd Tg, ondanks <lat er bij aanvullend onderzoek geen aanwijzingen 

zijn gevonden voor een recidief. (dit proefschrift) 

6. Embolisatietherapie bij botmetastasen van gedifferentieerd schildkliercarcinoom 

vermindert pijn en neurologische symptomen. (dit proefschrift) 

7. Patienten die ziektevrij zijn na behandeling voor gedifferentieerd schildkliercarcinoom 

hebben een normale residuele levensverwachting, echter de mediane levensverwachting 

van patienten met persisterende ziekte is gereduceerd tot 60%. 

(T.P. Links et al, Endocrine-related cancer 2005;12:273-280) 

8. Met een beter inzicht in de resultaten van nacontrole in de oncologie wordt valse hoop 

voorkomen en onnodige medicalisering tegengegaan. (Gezondheidsraad. Nacontrole in de 

oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007) 

9. Zorg is een kwestie van mentaliteit en beschaving. Niet de marktwerking maar solidariteit 

dient het leidend beginsel in de zorg te zijn. (bisschop Muskens) 

10. Voor het beheersen van de geneeskunst moet je eerst de kunst kunnen afkijken, de 

meester-gezelrelatie moet daarom de basis blijven van de opleiding tot medisch specialist. 

11. Landbouwgrond omzetten in natuurgebied is een contradictio in terminis. 


