
 

 

 University of Groningen

Melanoma
Damude, Samantha

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Damude, S. (2018). Melanoma: New Insights in Follow-up & Staging. [Thesis fully internal (DIV), University
of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/00f970a2-3515-48f5-bedf-0da6f8403635


Stellingen behorende bij het proefschrift 

 

MELANOMA 
New Insights in Follow-up and Staging 

 
1. Reductie van follow-up frequentie van patiënten met stadium IB-II melanoom is veilig in vergelijking 

met de conventionele follow-up frequentie en gaat gepaard met een vergelijkbare kwaliteit van 

leven. (dit proefschrift)  

2. Reductie van follow-up frequentie van patiënten met stadium IB-II melanoom leidt in het eerste jaar 

tot bijna een halvering van de kosten in vergelijking met de conventionele follow-up kosten. (dit 

proefschrift) 

3. e-Health video's zijn een makkelijk toegankelijk middel om de kennis van patiënten over het 

melanoom en de kwaliteit van zelf-inspectie van huid en lymfeklieren te vergroten. (dit proefschrift) 

4. De schildwachtklierprocedure hoort bij alle daarvoor in aanmerking komende melanoom patiënten 

aangeboden en/of uitgevoerd te worden. (dit proefschrift) 

5. De tumormarker S-100B is één van de sterkste voorspellers voor de aanwezigheid van ‘non-sentinel 

node’ metastasen. (dit proefschrift) 

6. Validatie van een ‘risk-calculator’ op basis van vijf parameters (SN-SNORS), waaronder de 

tumormarker S-100B, moet de accurate risico-stratificatie voor ‘non-sentinel node’ betrokkenheid 

bij melanoom patiënten met een positieve schildwachtklier verder aantonen. (dit proefschrift) 

7. Subcutane vetcellen welke bij bloedafname in het serum terecht kunnen komen geven risico op 

foutief verhoogde S-100B uitslagen, alhoewel dit in de praktijk bij melanoom patiënten weinig voor 

komt. (dit proefschrift)  

8. If you don’t start somewhere, you’re gonna go nowhere. Bob Marley 

9. Wie met zijn hoofd boven het maaiveld komt, ziet nog eens wat. Berthold Gunster - Omdenken 

10. Eigen lichaam, eigen lot, eigen leven. Je moet het zelf doen, want niemand komt het geven. 

Opgezwolle ft. Winne - Volle Kracht 

11. If you quit once, it becomes a habit. Never quit. Michael Jordan  

 

 

Samantha Damude, september 2018 


