
 

 

 University of Groningen

Thoracic masses
Stigt, Johannes Adrianus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2013

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Stigt, J. A. (2013). Thoracic masses: from chest radiography and ultrasound guided biopsies to molecular
biology. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [s.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/0941774a-b047-456d-a292-cac00c7d320c


STELLINGEN 
 
 

1. Restadiëring met EUS-FNA is betrouwbaarder dan met PET-CT. Downstaging van 
mediastinale lymfkliermetastasen heeft een sterke prognostische waarde. 

 
2. Longartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij de diagnostiek van primair niet 

pulmonologische ziektebeelden maar helaas zijn de betrokken specialisten daarvan 
soms onvoldoende op de hoogte. 

 
3. EUS-FNA is niet aan te bevelen bij patiënten die behandeld worden met de 

angiogeneseremmer bevacizumab. 
 

4. Het lichamelijk onderzoek heeft slechts zeer beperkte waarde binnen de pulmonale 
oncologie en voegt doorgaans niets toe aan afbeeldende diagnostiek.  

 
5. Voor mesotheliomen die zich kenmerken door afwezigheid van pleuravocht hoeft men 

niet onmiddellijk de chirurg te vragen voor een biopt maar kunnen echogeleid 
uitstekende weefselbiopten worden verkregen. 

 
6. Mediastinale incidentalomen hebben over het algemeen geen klinische betekenis en 

een afwachtend beleid (zonder invasieve diagnostiek) is gerechtvaardigd. 
 

7. Bij een adekwate planning van diagnostiek kan een thoracale maligniteit doorgaans in 
7 dagen worden gediagnostiseerd en is het pathologisch onderzoek de 
tijdsbepalende factor. 

 
8. In tegenstelling tot wat genoemd wordt in de richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom, 

hoeft niet bij iedere longkankerpatiënt een bronchoscopie te gebeuren.  
 

9. Een diagnostisch systeem geheel in handen en onder regie van de longarts (naar 
analogie aan de cardiologie) heeft grote voordelen bij de diagnostiek van thoracale 
massa’s. 

 
10. “Tissue is the issue” is een gevleugelde uitspraak die inmiddels achterhaald is. 

 
11. De kwaliteit van punctaten verkregen middels EUS en EBUS is zodanig goed dat de 

zeer gevoelige pyrosequencing techniek nauwelijks beter uit de verf komt dan de 
routinematig toegepaste Sanger sequencing techniek bij de analyse van DNA op 
EGFR mutaties.  

 
12. Het vak van longarts wordt groter, belangrijker en aantrekkelijker wanneer ons 

diagnostisch arsenaal wordt verbreed hetgeen essentiëel is voor het behoud van het 
specialisme en de aanzuigende werking op nieuwe assistenten. 

 
13. Percutane echografie zou een vaste plaats moeten krijgen bij de opleiding van 

longartsen. 
 
 




