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Stellingen behorende bij het proefschrift

Molecular fluorescence imaging facilitating clinical 
decision making in the treatment of solid cancers

1. Moleculaire fluorescente beeldvorming is een veelbelovende techniek om betrouwbaar 
onderscheid te kunnen maken tussen maligne weefsel en benigne weefsel, waardoor de 
klinische besluitvorming verbetert. (dit proefschrift)

2. Het gebruik van complementaire klinische optische beeldvormende technieken waardoor 
een fluorescente tracer van macroscopisch niveau tot microscpisch niveau kan worden 
getraceerd, levert een nieuwe wetenschappelijke standaard op voor het evalueren van 
een fluorescente tracer. (dit proefschrift)

3. Door het gebruik van moleculaire fluorescentie geleide chirurgie in combinatie met de 
fluorescente tracer bevacizumab-800CW kunnen tumor-positieve resectie marges al 
tijdens de operatie worden gedetecteerd bij patienten met borst- en endeldarmkanker, 
waardoor onderbehandeling en daardoor re-operatie in de toekomst kan worden 
voorkomen (dit proefschrift)

4. Bij patiënten met peritonitis carcinomatosa op basis van coloncarcinoom kan moleculaire 
fluorescentie geleide chirurgie met bevacizumab-800CW in de toekomst mogelijk 
onnodige resecties voorkomen. (dit proefschrift)

5. Fluorescentie geleide pathologie kan de patholoog ondersteunen middels een ‘red-flag’ 
methode voor het identificeren van tumorweefsel waardoor sampling error kan worden 
voorkomen. (dit proefschrift)

6. Kwantitatieve fluorescentie endoscopie is een veelbelovende techniek wat kan bijdragen 
in de beoordeling van de behandel respons bij patiënten die neoadjuvant behandeld 
worden in verband met lokaal uitgebreid rectaal carcinoom, waardoor de selectie van 
patiënten voor orgaan-sparende strategieën wordt verbeterd. (dit proefschrift)

7. Mucin-1, mesotheline, γ-glutamyltransferase 5, and cathepsine-E hebben grote potentie 
om op korte termijn als theranostisch target voor patiënten met pancreas carcinoom te 
dienen. (dit proefschrift)

8. The whole process of nature is an integrated process of immense complexity, and it’s 
really impossible to tell whether anything that happens in it is good or bad — because 
you never know what the consequence will be. – Alan Watts & the Story of the Chinese 
farmer

9. Het nieuwe ontstaat in de tussentijd, het ‘in between’. Alleen daar is ruimte voor het 
onverwachte, inspiratie, creativiteit en een nieuw begin. – Filosoof Joke Hermsen over 
Kairos, de innerlijke tijdsbeleving

10. Promoveren is te vergelijken met een fietstocht in de Ardennen; voor je begint weet 
je dat er een aantal beklimmingen moeten worden overwonnen, je weet niet precies 
hoeveel en hoe lang ze gaan duren, maar gedurende de reis weet je dat als je doorgaat 
de finish steeds dichterbij komt. – Koller


