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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Optimization of Nodule Management in
Low-Dose CT Lung Cancer Screening

1. De uitkomsten van de NELSON studie zijn essentieel voor de beslissing omtrent invoering van
longkankerscreening in Europa. Dit proefschrift

2. VDT is een uitstekende imaging biomarker om een groot deel van de benigne nodules uit te sluiten
van vervolgonderzoek. Dit proefschrift

3. Optimalisatie van volume en VDT afkapwaarden voor de definitie van een positief screenresultaat
kan het aantal fout-positieve screenresultaten verminderen. Dit proefschrift

4. Nodules die nieuw gedetecteerd worden na baseline groeien over het algemeen sneller dan baseline
nodules. Daarom moeten bij nieuwe nodules reeds bij kleiner volume vervolgacties plaatsvinden.
Dit proefschrift

5. Screeningsgedetecteerde longkankers groeien vrijwel zonder uitzondering exponentieel. Dit proef-
schrift

6. Een deel van de nodule-eigenschappen van spontaan verdwijnende nodules komt overeen met die
van longkankers, waardoor het niet mogelijk is op voorhand nodules uit te sluiten voor vervolgo-
nderzoek. Dit proefschrift

7. Ook richtlijnen voor incidenteel gedetecteerde longnodules moeten gebaseerd worden op volume
en VDT.

8. Een bachelor technische geneeskunde vormt de optimale basis voor de master geneeskunde.

9. Gelijkmatige groei in alle richtingen wordt alleen gezien bij benigne nodules, daarom is het op-
merkelijk dat huidige richtlijnen gebaseerd zijn op diameters.

10. Zowel bij promoveren als paardrijden is er maar een weg: óver de hindernis.

11. Santé n’est pas sans t, mais maladie est sans t. Louis Heuvelmans

12. Geef mij werk dat bij me past, dan hoef ik nooit meer te werken. Confucius

Marjolein Anne Heuvelmans, 2015


