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Stellingen 

 

1. [
18

F]FDG-PET speelt ondanks een lage positief voorspellende waarde, een belangrijke 

rol in de diagnostiek om een recidief larynxcarcinoom na radiotherapie aan te kunnen 

tonen (dit proefschrift) 

 

2. De negatief voorspellende waarde van een alternatief voor [
18

F]FDG-PET  zal 

minstens zo hoog moeten zijn als die van [
18

F]FDG-PET (dit proefschrift) 

 

3. Alternatieven voor [
18

F]FDG-PET zullen gemakkelijk te produceren en stabiel  

moeten zijn (dit proefschrift) 

 

4. [
11

C]MET-PET is door de slechtere negatief voorspellende waarde geen alternatief 

voor [
18

F]FDG-PET   in de diagnostiek om een recidief larynxcarcinoom na 

radiotherapie aan te tonen (dit proefschrift) 

 

5. De cohorten in studies naar alternatieven voor [
18

F]FDG-PET in het hoofdhalsgebied 

zijn over het algemeen te klein en te divers (dit proefschrift) 

 

6. Artificial intelligence en de Total Body PET zullen de mogelijkheden voor 

alternatieven voor [
18

F]FDG verbeteren  

 

7. Ernstige sequelae na radiotherapie van de larynx zijn een goede indicatie voor een 

totale laryngectomie. 

 

8. Salvage chirurgie na chemoradiatie stelt hogere eisen aan de chirurg dan salvage 

chirurgie na radiotherapie alleen 

 

9. Orgaan sparend is geen synoniem voor functie sparend 

 



10. Foar de wyn is eltsenien in hurdrider 

 

 

11. Betaalbaarheid van de gezondheidszorg is subjectief en niet in procenten bruto 

nationaal product uit te drukken 

 

12. Acacademische zorgvuldigheid is een groet goed maar mag niet verzanden in 

besluiteloosheid 

 

13. Er dient een herwaardering te komen voor het Nederlandse polder model 


