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Stellingen
behorende bij het proefschrift:  

Soft-tissue sarcomas of the extremities: aspects of survival  
and long-term results of isolated limb perfusion

 De overleving van oudere patiënten met een wekedelensarcoom van de extremiteit is de 
afgelopen jaren iets verbeterd, doordat zij zich vaker met een lager stadium van de ziekte 
presenteren. (Dit proefschrift)

 Naarmate de leeftijd van patiënten met een wekedelensarcoom van de extremiteit 
vordert, wordt minder vaak een multidisciplinaire behandeling uitgevoerd.  
(Dit proefschrift)

 Bij ver voortgeschreden wekedelensarcomen van de extremiteiten is een gecombineerde 
behandeling bestaande uit geïsoleerde ledemaatperfusie met TNFα en melphalan, 
gevolgd door chirurgische verwijdering van de tumor en op indicatie radiotherapie, een 
effectieve ledemaatsparende strategie. (Dit proefschrift)

 Bij de ledemaatsparende behandeling van ver voortgeschreden wekedelensarcomen van 
de extremiteiten, bestaande uit geïsoleerde ledemaatperfusie met TNFα en melphalan, 
gevolgd door chirurgische verwijdering van de tumor en op indicatie radiotherapie, is er 
een verhoogd risico op korte- en langetermijnvaatschade. (Dit proefschrift)

 Bij patiënten met een ver voortgeschreden wekedelensarcoom van de extremiteit, 
die een ledemaatsparende behandeling ondergaan, bestaande uit een geïsoleerde 
ledemaatperfusie met TNFα en melphalan, chirurgische verwijdering van de tumor en op 
indicatie radiotherapie, kan langetermijnschade aan de omgevende gezonde weefsels 
niet voorkomen worden. (Dit proefschrift)

 Het verkorten van de perfusieduur en het verlagen van de dosis TNFα bij de geïsoleerde 
ledemaatperfusie met TNFα en melphalan heeft niet geleid tot een afname van de 
lokale controle in de behandeling van ver voortgeschreden wekedelensarcomen van de 
extremiteiten. (Dit proefschrift)



 Voor de verslaglegging van een resectiepreparaat van een wekedelensarcoom dienen 
pathologen gebruik te gaan maken van een standaardverslag (synoptic report) waarin 
parameters zijn opgenomen die van belang zijn voor de behandeling en prognose van 
de patiënt, de landelijke kankerregistratie en klinisch wetenschappelijk onderzoek.

 Kinderen die blootgesteld worden aan hoge doses gefractioneerde radiotherapie hebben 
een levenslang verhoogd risico op de ontwikkeling van een bestralingsgeïnduceerd 
sarcoom.

 Het elastofibroma dorsi is een benigne wekedelentumor die alléén bij klachten 
chirurgisch geëxcideerd dient te worden.

 Het afschaffen van een geplande herbeoordeling van patiënten, verwezen ter 
beoordeling op appendicitis acuta, voorkomt onnodig bezoek aan de spoedeisende 
hulp, is voor zowel de patiënt als de werknemers op de spoedeisende hulp tijd- en 
kostenbesparend en leidt niet tot een delay in de behandeling of tot meer complicaties.

 There are things you have to do, even if they’re dangerous. Otherwise you’re just a little 
turd. (Quote van Astrid Lindgren uit “de Gebroeders Leeuwenhart”)

 Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen. 
(Plato)

 Het krijgen van (gezonde) kinderen zou niet beschouwd moeten worden als iets 
vanzelfsprekends, maar als een kwestie van geluk hebben.

 De geneeskunde heeft zo’n enorme ontwikkeling doorgemaakt, dat er nagenoeg geen 
gezond mens meer is. (Aldous Huxley)

 Als een arts ooit zelf patiënt is geweest, heeft hij of zij zaken geleerd die nauwelijks op 
een andere wijze kunnen worden onderwezen.

 Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd. (slogan NRC Handelsblad)
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