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1. Moleculaire diagnostiek moet binnen 2 weken helderheid geven over de behandelmogelijk-
heden van het longcarcinoom; patiënten kunnen hier het best op wachten (Leighl et al., J Clin 
Oncol. 2014;32:3673-3679).

2. De aan- of afwezigheid van de gatekeeper EGFR T790M-mutatie in patiënten die resistent zijn 
op eerstelijns EGFR-TKI, heeft geen invloed op de respons na behandeling met afatinib (dit 
proefschrift).

3. De belangrijkste literatuur op het gebied van ALK-resistentie is gebaseerd op 11 patiënten met 
een ALK-translocatie (Doebele et al., Clin Cancer Res. 2012;18:1472-1482).

4. De epidermaal-mesenchymale transitie is een van de belangrijkste resistentiemechanismen 
bij ALK-positieve longcarcinomen (dit proefschrift).

5. ALK-FISH (fluorescentie in situ hybridisatie) voor het selecteren van patiënten voor crizotinib-
behandeling moet per direct worden afgeschaft (dit proefschrift).

6. De Veristrat-test levert geen enkele bijdrage aan het maken van een keuze tussen erlotinib en 
chemotherapie bij patiënten met een EGFR wild type longcarcinoom (dit proefschrift).

7. Dat het gelukt is om maar bij 7/38 met afatinib behandelde patiënten voldoende materiaal te 
krijgen voor “whole exome sequencing”, zegt meer over de problemen van  deze techniek dan 
over de inspanningen om aan tumorweefsel te komen (dit proefschrift).

8. ‘Verbum Domini lucerna pedibus nostris’ zou het adagium van de Rijksuniversiteit Groningen 
moeten blijven (Ps 119:105).

9. Zowel bij het behandelen van longkanker als bij het doen van onderzoek geldt: ‘Want gelijk de 
hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedach-
ten dan ulieder gedachten’ (Jesaja 55: 9).

10. Medicus curat, Deus sanat (P. Kuijt, 1961).
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