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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. De identificatie van verschillende fenotypen van het glioblastoom levert belangrijke 
prognostische informatie in aanvulling op de reeds bekende prognostische factoren die 
middels recursieve partitionering analyse zijn geïdentificeerd. (dit proefschrift) 
 

2. Het vertalen van op radiomics gebaseerde voorspellingsmodellen voor 
behandelingsuitkomsten naar routinematig klinisch gebruik vereist een objectieve evaluatie 
van de prestaties van deze modellen in onafhankelijke datasets. (dit proefschrift) 
 

3. Bij het bepalen van de PTV-marge voor een bestralingsbehandeling van hersentumoren op 
basis van 7T MR-beeldvorming moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de 
anisotrope geometrische vervorming van deze MR-beelden. (dit proefschrift) 
 

4. EGFRvIII is een mogelijk voorspellende biomarker voor de toevoeging van chloroquine aan 
de gelijktijdige behandeling met radiotherapie en chemotherapie voor patiënten met een 
glioblastoom. (dit proefschrift) 
 

5. Gezien de groei in therapeutische mogelijkheden is er een duidelijke behoefte aan 
behandelingen die beter kunnen worden afgestemd op de tumorkenmerken en persoonlijke 
risico-batenafweging van de individuele patiënt. (impact paragraaf) 
 

6. MR-beeldvorming op ultra-hoge veldsterkte biedt hoog-resolutie beelden waardoor de 
visualisatie van tumorinfiltratie en de delineatie van kritische orgaanstructuren bij patiënten 
met gliomen kan worden verbeterd. 
 

7. Pre-klinisch en vroeg-stadium klinisch onderzoek zijn essentieel voor de ontwikkeling van 
nieuwe behandelmethoden. 
 

8. Bij het hergebruiken van geneesmiddelen voor andere indicaties dan waarvoor deze 
oorspronkelijk zijn geregistreerd, zijn grondig pre-klinisch onderzoek, gerandomiseerd 
onderzoek met controlegroepen en collegiale toetsing vereist, zelfs tijdens een pandemie. 
 

9. Pionieren is de sprong in het diepe wagen zonder te weten waar je zult belanden. 
 

10. “Even now we have more questions than when I started”.  

- Yoshinori Ohsumi, 2016 Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 


