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Stellingen behorende bij het proefschrift: 

The assessment of
ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA
A study on sentinel lymph node biopsy, lymphatic drainage
patterns and prognostic markers in tumor and saliva

1. Het toevoegen van de tumor infiltratiediepte aan de AJCC TNM classificatie leidt tot een 
verbeterde prognostische waarde in de diagnostiek van het plaveiselcelcarcinoom van de 
mondholte (dit proefschrift). 

2. Door de hoge negatief voorspellende waarde van de schildwachtklierprocedure bij 
patiënten met een vroeg stadium plaveiselcelcarcinoom van de mondholte is een electieve 
halsklierdissectie nauwelijks meer geïndiceerd (dit proefschrift).

3. Informatie over afwijkende lymfogene drainagepatronen is een toegevoegde waarde van de 
schildwachtklierprocedure waarom deze de voorkeur dient te krijgen boven een electieve 
halsklierdissectie bij een plaveiselcelcarcinoom van de mondholte (dit proefschrift). 

4. In geval van een recidief van een plaveiselcelcarcinoom van de mondholte of een tweede 
primaire tumor in dit gebied, is de schildwachtklierprocedure de beste techniek voor het 
stadiëren van de hals (dit proefschrift).

5. De combinatie van histopathologische karakteristieken en moleculaire markers leidt tot de 
beste inschatting van het risico op occulte halskliermetastasen bij een plaveiselcelcarcinoom 
van de mondholte (dit proefschrift).

6. Speeksel als liquid biopsy voor het plaveiselcelcarcinoom van de mondholte vraagt om 
nieuwe strategieën in screening, diagnostiek en follow-up (Lousada-Fernandez et al, Int J 
Mol Sci, June 2018).

7. Ondanks jarenlange stoppen-met-roken campagnes is er slechts een lichte daling van het 
percentage rokers in Nederland (gezondheidsenquete / leefstijlmonitor 2018 van het CBS), 
waardoor er de komende decennia geen daling van de incidentie van plaveiselcarcinomen 
van de mondholte valt te verwachten. 

8. Nu is aangetoond dat je grijze haren kunt krijgen van acute stress (Bing Zhang et al, Nature, 22 
januari 2020), kan aan de haarkleur van de promovendus de zwaarte van het promotietraject 
worden afgelezen. 

9. Olie is de levenselixer van de wereldeconomie (de Volkskrant, 21-04-2015), koffie is dat van 
de wetenschap.

10. Regel nummer vijf voor wielrennen geldt ook voor het verzamelen van data: Niet zeiken, 
doorgaan (Velominati). 

Koos Boeve, 28 oktober 2020




