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Stellingen behorende bij het proefschrift 

Chromosome instability: 

 a biomarker of progression  
in premalignant head and neck lesions 

Ewa Bergshoeff 

1. FISH-diagnostiek in premaligne hoofd-hals laesies toont veranderingen aan in
chromosoom aantallen, welke gerelateerd zijn aan maligne progressie (dit
proefschrift)

2. Histopathologisch onderzoek in het kader van de diagnostiek van voorstadia
van het hoofd-hals carcinoom zal waarschijnlijk in de nabije toekomst
routinematig gecombineerd worden met andere aanvullende markers zoals CI.
(dit proefschrift)

3. De FISH methode is vergelijkbaar effectief gebleken voor premaligne larynx- 
en mondholtelaesies en tevens in resectieranden van mondholtetumoren t.a.v.
de voorspelling van het ontstaan van (recidief) kanker. (dit proefschrift)

4. Toepassing van FISH voor chromosoom 1 en 7 in de diagnostiek van
premaligne hoofd-hals laesies en resectieranden van mondholtetumoren kan
leiden tot een  reductie van het aantal gevallen van hoofd-hals kanker alsook
tot minder morbiditeit en mortaliteit. (dit proefschrift)

5. De menselijke subjectiviteit in de beoordeling van weefsel-coupes is
tegelijkertijd een belemmering en een onmisbare factor voor betrouwbare
diagnostiek.

6. De veelvoud aan gerapporteerde potentiele moleculaire markers in de
oncologie is vergelijkbaar met een oerwoud aan informatie die niet altijd even
nuttig is.

7. Meer kennis van elkaars vakgebied komt de samenwerking tussen KNO-artsen
en pathologen ten goede en heeft een positief effect op de kwaliteit van
diagnostiek en therapie.

8. Vroege detectie en behandeling van potentieel maligne laesies is het
sleutelwoord voor de oncologische zorg van de toekomst, hieraan kunnen de
resultaten van dit proefschrift bijdragen.

9. Het gegeven dat de Westerse mens ziekte vaak moeilijk accepteert en gelooft
in een maakbaar leven, betekent een uitdaging voor de huidige arts.

10. Om weer helder te kunnen zien hoef je vaak alleen van perspectief te
veranderen. (Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944)

11. Als dit universum in zijn miljoenvoudige orde en precisie het resultaat van een
blind toeval zou zijn, dan is dat net zo geloofwaardig als wanneer een drukkerij
explodeert en alle druklettertjes weer op de grond terecht komen in de
voltooide en foutloze vorm van het woordenboek. (Albert Einstein, 1879-1955)
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