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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 

CLINICAL DECISION-MAKING STRATEGIES FOR 
RARE SOMATIC VARIANTS IN CANCER 
 
door Bart Koopman 

 
 

1. Somatische varianten die in de moleculaire diagnostiek worden gedetecteerd, moeten altijd 
adequaat worden geclassificeerd in termen van pathogeniciteit én behandelbaarheid (dit 
proefschrift). 

 
2. Testen op (behandelbare) resistentiemechanismen is zinvol voor alle patiënten met niet-kleincellig 

longcarcinoom die niet meer reageren op doelgerichte therapie (dit proefschrift). 
 
3. Elke MTB dient haar focus te hebben op de (klinische) interpretatie van moleculaire resultaten, 

maar moet daarbij vrij zijn om haar precieze speelterrein (qua kankertypes en complexiteit van 
casuïstiek) zelf te bepalen (dit proefschrift). 

 
4. Het structureel registreren en onderling delen van MTB-adviezen en behandeluitkomsten is 

waardevol voor de individuele patiënt én toekomstige, vergelijkbare patiënten (dit proefschrift). 
 
5. Oncologen die last hebben van “target fever” kunnen geholpen worden met een wekelijkse dosis 

MTB-bijwoning (dit proefschrift). 
 

6. Gezien de beperkte evolutie in tumor DNA-afwijkingen die relevant zijn voor behandelopties (Van 
de Haar et al. Nat Med 2021), is het zinvol om alle patiënten met stadium IV kanker in een vroeg 
stadium breed-panel predictieve moleculaire diagnostiek aan te bieden, ongeacht primaire origine. 

 
7. KMBP moeten terughoudend te zijn met het rapporteren van somatische varianten van onbekende 

significantie in het pathologieverslag (NVVP Richtlijn Verslagging Moleculaire Diagnostiek in de 
Pathologie – update 2021). 

 

8. Standaardisatie in het gebruik van classificatiesystemen voor pathogeniciteit en behandelbaarheid is 
een voorwaarde voor inter-institutionele samenwerking tussen moleculaire pathologielaboratoria 
en MTB’s (Leichsenring et al. Int J Cancer 2019). 
 

9. In het Engels is “an” het correcte onzijdige lidwoord van “MTB” aangezien het gebruik van “a” of 
“an” voor een afkorting wordt bepaald door de uitspraak ervan (Chicago Manual of Style 7.33). 

 

10. Niet gerapporteerd is niet gebeurd. 
 

11. Het beste moment om een gewoonte te veranderen, is wanneer je het een traditie gaat noemen.  
 
12. “The eternal stars shine out again, so soon as it is dark enough” (Thomas Carlyle, 1843) 


