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STELLINGEN Behorend bij het proefschrift “Molecular imaging in 
diagnostics and therapy of lymphoproliferative disorders” Xaver U. 
Kahle 10 mei, 2021 

1. Bij het diffuus grootcellig B-cellymfoom heeft de aanwezigheid 
van gen-herschikkingen van de metabole master-switch MYC in de 
tumor geen correlatie met semikwantitatieve kenmerken zoals 18F-
FDG-opname op 18F-FDG PET/CT-scans (dit proefschrift). 

2. Tumornecrose, als een visueel kenmerk op 18F-FDG PET/CT-
scans, heeft prognostische waarde bij patiënten met diffuus 
grootcellig B-cellymfoom maar niet bij patiënten met het klassiek 
Hodgkin-lymfoom (dit proefschrift). 

3. 18F-FDG PET/CT-scans zijn belangrijk voor de diagnostiek bij 
verdenking op een post-transplantatie lymfoproliferatieve 
aandoening vanwege hun hoge negatief voorspellende waarde (dit 
proefschrift). 

4. Moleculaire tracers, anders dan 18F-FDG, kunnen worden 
gebruikt voor het afbeelden van lymfoomlaesies, biologische 
processen en moleculaire doelwitten, maar de translatie naar 
klinische implementatie zal verbeterd moeten worden, voordat 
patiënten ervan kunnen profiteren (dit proefschrift). 

5. Door integratie van moleculaire beeldvorming in klinische trials 
met nieuwe gerichte behandelingen en visualisatie van de expressie 
van moleculaire doelwitten bij patiënten middels nieuwe tracers, zou 
de selectie van patiënten die het meest baat van gerichte therapie 
hebben mogelijk kunnen worden (dit proefschrift). 

6. De equivalente werkzaamheid van rituximab-biosimilars 
vergeleken met rituximab-originator in de context van R-CHOP-
immunochemotherapie, zoals onderzocht in een Nederlandse 
populatiestudie, ondersteunt hun implementatie in de routinematige 
behandeling van patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (dit 
proefschrift). 

7. Toekomstige diagnostiek bij lymfomen zal een combinatie zijn 
van geavanceerde technieken uit verschillende vakgebieden, zoals 
genetica (vloeibare biopsieën), beeldvorming
(radiomics, immunoPET) en informatica (kunstmatige intelligentie). 

8. Openbare discussies, tolereren van andere perspectieven en 
discussie op basis van argumenten zijn de beste bescherming tegen 
extremistische denkbeelden en xenofobie. 

9. In tijden van verkeerde informatie en niet-onderbouwde 
beweringen wordt wetenschapscommunicatie steeds belangrijker. 

10. “Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now 
is the time to understand more, so that we may fear less.” ― Marie 
Curie
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