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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 

RADIOTHERAPY IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER 
Does PET make the difference? 

 
 
 
1. Automatische contouring gebaseerd op het PET signaal leidt in het algemeen tot 

een verbetering in de kwaliteit van intekening van het doelvolume ten behoeve 
van de radiotherapieplanning van het niet-kleincellig longcarcinoom (dit 
proefschrift). 

 
2. De mate van FDG opname in de primaire tumor is een prognostische factor voor 

de overleving en is geassocieerd met de mate van immunohistochemische 
expressie van HIF-1α en GLUT-1 (dit proefschrift). 

 
3. Herhaalde metingen van de maximale opname van FDG in de tumor gedurende 

gefractioneerde bestraling tonen een verschillend tijdspatroon bij patiënten die een 
metabole respons vertonen in vergelijking met non-responders (dit proefschrift). 

 
4. De resultaten van de radiotherapeutische behandeling van het niet-kleincellig 

longcarcinoom kunnen worden verbeterd door het toepassen van een 
geïndividualiseerde maximale dosis, gebaseerd op de tolerantie van gezonde 
weefsels (dit proefschrift). 
 

5. Voor een arts is het hebben van gedegen vakkennis een noodzakelijke voorwaarde 
voor een goede behandeling van de patiënt. Minstens even belangrijk is het 
vermogen om deze vakkennis toe te passen en te communiceren met de patiënt.  

 
6. In de laatste fase van zijn/haar leven moet niet de ziekte van de patiënt, maar de 

patiënt en zijn omgeving centraal staan. 
 
7. Zowel auteurs als redacteurs zijn geneigd alleen positieve onderzoeksresultaten 

onder de aandacht te brengen. Deze publicatiebias heeft een remmende werking 
op de vooruitgang van de wetenschap. 

 
8. Hoewel de afronding van een proefschrift het begin beoogt te zijn van een verdere 

wetenschappelijke carrière, blijkt een promotie te vaak het einde hiervan te zijn.  
 
9. Life is not measured by the number of breaths we take,  
 but by the moments that take our breath away.  

Zanzibar 2005, author unknown 
 

10. Was ist das Schwerste von allem?  
 Was dich das Leichteste dünket;  
 Mit den Augen zu sehen, 
 Was vor den Augen dir liegt.  
 
 What is the most difficult of all? 
 That which seems easiest to you; 
 To see with your eyes, 
 What is in front of your eyes. 

Johann Wolfgang von Goethe, 1893 
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