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Stellingen behorend bij het proefschrift

ASSESSMENT OF HER2 AND KI67
IN ADENOCARCINOMAS
door  Timco Koopman

1. HER2 is een potentieel doelwit voor gerichte therapie, ook bij andere tumortypes dan 
borst- en maagtumoren. (dit proefschrift)

2. Bij slokdarmtumoren moet HER2 altijd worden getest, zoals nu ook al het geval is bij 
borst- en maagtumoren. (dit proefschrift) 

3. Het HER2 immuunhistochemie scoringssysteem voor gastro-oesofageale tumoren 
moet in de klinische praktijk worden gebruikt en pathologen moeten les krijgen in de 
toepassing van dit systeem. (dit proefschrift) 

4. De techniek voor het bepalen van HER2 status zoals gebruikt bij borst- en 
maagtumoren kan niet zonder meer worden toegepast bij andere tumortypes. 
(dit proefschrift)

5. Digitale beeldanalyse van HER2 en Ki67 immuunhistochemie is objectiever en 
reproduceerbaarder dan handmatig scoren en moet daarom worden toegepast in de 
klinische praktijk. (dit proefschrift)

6. Optimale kalibratie en validatie is noodzakelijk om  digitale beeldanalyse betrouwbaar 
in de klinische praktijk te kunnen toepassen. (dit proefschrift)

7. Digitale pathologie zal het vak voor de moderne patholoog veranderen en is 
aantrekkelijk voor de huidige generatie digitale artsen.

8. Meten is weten gaat alleen op als je weet wat je meet.

9. Een dag geen coupes gekeken, is een dag niet geleefd.

10. “Gewoon deurgaon”. (Roelina Koopman-Prijs)


