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1. De hernoeming van chondrosarcoom graad I naar atypische cartilagineuze tumor (ACT) 
door de WHO is gezien de klinische uitkomst gerechtvaardigd (dit proefschrift)

2. Wide resection in het kader van een intraossaal ACT in de lange pijpbeenderen,  
is in de afwezigheid van agressieve kenmerken obsoleet (dit proefschrift) 

3. Volgens de moderne literatuur is metastasering, hooggradig worden van de tumor  
en overlijden als gevolg van ACT zeer zeldzaam (dit proefschrift)

4. Een follow-up periode van maximaal vijf jaar na index chirurgie voor ACT lijkt sufficiënt, 
waarbij periodiek onderzoek naar metastasering niet zinvol is (dit proefschrift) 

5. Intralesionale behandeling van ACT geeft een uitstekende oncologische uitkomst,  
echter met een niet onaanzienlijke kans op complicaties (dit proefschrift)

6. Computer assisted surgery (CAS) bij intralesionale chirurgie heeft als voordeel dat  
peroperatieve Röntgenstraling niet nodig is, zonder dat dit een negatief effect  
heeft op de klinische uitkomst of operatieduur (dit proefschrift)    

7. Radiofrequente ablatie (RFA) geeft de oncologisch orthopeed een tool om relatief veilig 
een ACT minimaal invasief te behandelen en deze met MRI te vervolgen (dit proefschrift)

8. RFA geeft een significant voordeel ten opzichte van curettage wat betreft  
functionele uitkomst en opnameduur (dit proefschrift) 

9. De juistheid van een keuze wordt niet altijd bepaald door de uitkomst ervan (auteur) 

10. Toeval is het noodlot in actie (Erik Hazelhoff Roelfzema) 

11. Sometimes it is not enough that we do our best, we must do what is required  
(Sir Winston Churchill) 

12. Haardlopers en zaachtlopers komen in aigenste herberg (Groningse wijsheid)
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