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Fluorescence Molecular endoscopy
A New Frontier in the fiFIeld of Gastroenterology

Stellingen behorende bij het proefschrift

1. De huidige standaard voor het inspecteren en detecteren van afwijkingen in het maagdarmkanaal, 
de wit-licht endoscopie, is niet sensitief genoeg voor het opsporen van vlakke en kleine (pre)
maligne laesies (Cancer statistics, Siegel 2015).

2. Nabij-infrarode moleculaire fluorescentie-endoscopie is een veelbelovende techniek waarmee 
zowel premaligne als kwaadaardige afwijkingen van het maagdarmkanaal kunnen worden 
gedetecteerd (dit proefschrift). 

3. Vasculair Endothelial Growth Factor A (VEGFA) is een veelbelovend ‘moleculair target eiwit’ 
voor moleculaire fluorescentie-endoscopie, in zowel het bovenste als het onderste deel van de 
tractus digestivus (dit proefschrift).  

4. Nabij-infrarode moleculaire fluorescentie-endoscopie is een techniek waarmee colorectale 
adenomen ten tijde van de procedure,  dus in ‘real-time’,  kunnen worden gevisualiseerd (dit 
proefschrift; hoofdstuk 3).

5. In patiënten met een Barrett oesophagus kan moleculaire fluorescentie-endoscopie dienen 
als een ‘rode vlag’ techniek waarmee de diagnostische accuratesse van de standaard wit-licht 
endoscopie kan worden vergroot (dit proefschrift; hoofdstuk 4).

6. De cellulaire lokalisatie alsmede de mate van expressie maken of een eiwit als een potentieel 
‘moleculair target’ kan dienen (dit proefschrift; hoofdstuk 5 & 6).

7. Nabij-infrarode molecuul-gerichte fotodynamische therapie is een vooruitstrevende vorm van 
optische beeldvorming, waarbij kankergerichte fototoxiciteit wordt gebruikt om kwaadaardige 
cellen te behandelen (dit proefschrift; hoofdstuk 7).

8. Hoe wetenschappelijk onderbouwd de huidige geneeskunst ook wordt bedreven, pure 
‘evidence-based medicine’ is een utopie. 

9. Als promovendus, betrokken bij complexe wetenschappelijke samenwerkingsverbanden, is 
de voornaamste uitdaging om een taart te bakken van een dusdanige grootte, dat er in ieder 
geval één stukje voor jezelf overblijft; (eigen ervaring; daarnaast uitmuntend verwoord door LM 
Crane, BMJ, kersteditie 2010).

10. Zelfs in de huidige tijdsgeest, waarin alles draait om superfoods en killer bodies, verdwijnt 
de breed gedragen aversie tegen toegevoegde kleurstoffen wanneer het fluorescentie 
beeldvorming betreft.

11. De tijd dat de geformuleerde stellingen maakten dat je kon promoveren is gelukkig voorbij.


