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Stellingen 

behorende bij het proefschrift 

Diagnosis and treatment of melanoma patients 

with lymph node metastases 

1. Accurate stadiering van patienten met een klinisch stadium IIIB melanoom is van 

belang om die patienten te identificeren die voor in opzet curatieve chirurgische 

behandeling in aanmerking komen. 

2. 18F-FDG-PET(/CT) is de onderzoeksmodaliteit om hoogrisico melanoom patienten 

te screenen op metastasen door de combinatie van hoge FDG opname in de 

melanoom metastase en het onvoorspelbare patroon van metastasering (dit 

proefschrift). 

3. Wanneer 18F-FDG-PET-CT niet beschikbaar is voor het stadieren van een klinisch 

stadium I11B melanoom patient is een CT scan een goed alternatief (dit proefschrift). 

4. De klinische bruikbaarheid van de Standardized Uptake Value bij 18F-FDG

PET blijft een probleem zolang de standaardisatie regels voor PET niet volledig 

geimplementeerd zijn (dit proefschrift). 

5. De belasting die wordt ervaren door de patienten tijdens 18F-FDG-PET en CT scans 

is gering. (dit proefschrift). 

6. Het toevoegen van 18F-FDG-PET-CT aan het diagnostische traject van melanoom 

patienten stadium IIIB is mogelijk met minder dan 15% verhoging van de kosten 

voor dit deel van de diagnose-behandel combinatie (dit proefschrift). 

7. De huidige ontwikkelingen in de behandeling van melanoom metastasen zal de 

impact van de diagnostische modaliteiten vergroten. 

8. De incidentie van het melanoom bij ouderen neemt sneller toe dan bij jongeren 

terwijl de prognose achter blijft. 

9. De excisie marge van melanomen is na zes gerandomiseerde onderzoeken en een 

Cochrane analyse nog steeds niet gedefinieerd en het wordt nu tijd voor een goed 

opgezette 'melanoma margin trial'. 

10. Het gedrag van het melanoom is onvoorstelbaar en onvoorspelbaar. 

11. Een gedachte kan niet ontwaken zonder anderen te wekken (M. von Ebner

Eschenbach) 

Esther Bastiaannet 




