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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 

Thorade tumors: prognostic 

and therapeutic improvements 

door Wouter Karst de jong 

1. De dalende populariteit van het kleincellig longcarcinoom ender onderzoekers is een kwalijke 
zaak en dient gekeerd te worden. 

2. Prognostische modellen gebaseerd op laboratorium parameters in combinatie met de klinische 
conditie van een patient voorspellen de levensverwachting van patienten met een kleincellig 
longcarcinoom even goed als modellen gebaseerd op een combinatie van beeldvorming en 
klinische conditie. (dit proefschrift) 

3. Patienten met een resectabel niet-kleincellig longcarcinoom kunnen met behulp van de mediane 
waarde van SUVmax in twee goed te onderscheiden prognostische groepen ingedeeld worden. 
(dit proefschrift) 

4. Promoter methylatie is voornamelijk een eigenschap van endobronchiale tumorcellen, en niet van 
andere endobronchiale epitheelcellen blootgesteld aan tabaksrook. (dit proefschrift) 

5. De meerderheid van patienten met een epitheliale thymustumor heeft kans op tumor-gerelateerde 
sterfte; een thymoom mag dus niet beschouwd worden als goedaardig. (dit proefschrift) 

6. Een incomplete resectie, in combinatie met aanvullende therapie, is te prefereren boven helemaal 
geen resectie voor epitheliale thymustumoren. (dit proefschrift) 

7. In Nederland dient een landelijk thymomenpanel opgericht te worden om de diagnostiek en therapie 
voor deze zeldzame tumoren te optimaliseren. 

8. De combinatie cyclofosfamide, doxorubicine en etoposide is obsoleet geworden als eerstelijns 
behandeling voor patienten met extensive disease kleincellig longcarcinoom. (dit proefschrift) 

9. Derdelijns chemotherapie is een goede behandelingsoptie voor patienten met kleincellig 
longcarcinoom in een goede conditie. (dit proefschrift) 

10. Het adagium "stage dictates treatment" wordt mogelijk in de toekomst vervangen door "stage and 
molecular profile dictate treatment". 

11. De functies "CC" en "BCC" in het emailverkeer worden te vaak gebruikt. 

12. Fluimen kennen vele toepassingen binnen de longgeneeskunde; fluimen in het openbaar is echter 
eerder onsmakelijk dan klinisch waardevol. 

13. Praatjes vullen wel gaatjes in de agenda. 

Groningen, 6 februari 2008 
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