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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT

The paradigm shift in axillary management of invasive breast cancer
From “treat all, except…” to “treat none, unless…”

Nicole Claire Verheuvel, 21 juni 2017

1.	 Het	besef	dat	axillaire	chirurgie	niet	meer	voor	iedere	patiënt	met	klierpositieve	borst
	 kanker	noodzakelijk	is,	is	de	grootste	paradigmaverschuiving	in	de	chirurgische	
	 behandeling	van	borstkanker	in	de	afgelopen	5	jaar.	[Dit	proefschrift]

2.	 Door	de	verschillen	tussen	internationale	richtlijnen	ten	aanzien	van	het	gebruik	van	
	 echografie	bij	de	diagnostiek	van	de	oksellymfeklieren	bij	borstkanker	dient	men	
	 voorzichtig	te	zijn	met	het	toepassen	van	onderzoeksresultaten	van	buitenlandse	studies	
	 op	Nederlandse	patiënten.	[Dit	proefschrift]	

3.	 Het	toepassen	van	predictiemodellen	voor	het	bepalen	van	de	axillaire	behandeling	bij	
	 invasieve	borstkanker,	dient	te	gebeuren	bij	dezelfde	patiëntencategorie	als	waarbij	deze
		 modellen	zijn	ontwikkeld	en	gevalideerd.	[Dit	proefschrift]

4.	 Patiënten	met	borstkanker	bij	wie	de	schildwachtklier	niet	gevisualiseerd	kan	worden,	
	 hebben	een	slechtere	prognose	vergeleken	met	patiënten	bij	wie	dit	wel	lukt;	het	wel	of	
	 niet	uitvoeren	van	een	okselklierdissectie	heeft	hierop	geen	invloed.	[Dit	proefschrift]

5.	 De	verbeterde	methoden	van	diagnostiek	en	behandeling,	met	minder	invasieve	
	 ingrepen	en	minder	morbiditeit,	hebben	niet	alleen	geleid	tot	een	stijging	van	de	
	 overlevingskansen,	maar	ook	tot	een	verbeterde	kwaliteit	van	leven.	[Valorisatie]

6.	 Het	afschaffen	van	24-uurs	diensten	en	de	acceptatie	van	parttime	werken	binnen	de	
	 chirurgie	zullen	de	kwaliteit	van	zorg	verbeteren.

7.	 De	toegenomen	marktwerking	binnen	de	zorg	en	de	strengere	privacywetgeving	
	 belemmeren	zorgverleners	in	het	doen	van	onderzoek	naar	praktijkvariatie,	waardoor	
	 kwaliteitsverbeteringen	moeilijker	te	realiseren	zijn.	

8.	 “De	richtlijn	is	geen	kookboek;	de	richtlijn	is	een	basis,	een	fundament,	waarop	je	voor	
	 iedere	patiënt	weer	een	andere	therapie	bouwt”.	[Dr.	L.	Strobbe]

9.	 “Life	is	like	a	box	of	chocolates;	you	never	know	what	you’re	gonna	get”	[Tom	Hanks	in	
	 Forrest	Gump]

10.	 Promoveren	naast	een	fulltime	baan,	daar	moet	je	volledig	achter	staan.	

11.	 A	Disney-film	a	day	keeps	the	therapist	away!


