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1. Kennis van klinische en pathologische tumorkarakteristieken is essentieel voor 
accurate beoordeling van PET-CT beelden bij borstkankerpatiënten 

 (dit proefschrift).

2. De meerderheid van de primaire mammacarcinomen, inclusief T1-tumoren, kan 
worden gedetecteerd met 18F-FDG PET-CT (dit proefschrift).

3. PET-CT is waardevol voor locoregionale stadiëring en planning van regionale 
radiotherapie bij borstkankerpatiënten die behandeld worden met neoadjuvante 
chemotherapie (dit proefschrift).

4. PET-CT kan conventionele beeldvorming vervangen voor de detectie van 
afstandsmetastasen bij stadium II-III borstkanker (dit proefschrift).

5. Bij alle stadium II-III borstkankerpatiënten die behandeld gaan worden met 
neoadjuvante chemotherapie dient een PET-CT te worden verricht voor de 
detectie van metastasen locoregionaal en op afstand (dit proefschrift).

6. Responsmeting met PET-CT (al of niet in combinatie met MRI) tijdens neoadjuvante 
chemotherapie lijkt de respons van zowel de primaire tumor als de oksel te 
kunnen voorspellen en daarmee over- en onderbehandeling te verminderen (dit 
proefschrift).

7. Een specifieke mamma PET lijkt de heterogeniteit van de tumor beter te kunnen 
detecteren dan de conventionele PET-CT (dit proefschrift).

8. Waar het toevoegen van nieuwe, extra diagnostische middelen weinig tegenspraak 
krijgt, blijkt het achterwege laten van oude, suboptimale modaliteiten vrijwel 
onmogelijk.

9. Waar talent komt altijd bovendrijven (Bert van Essen).

10. Iedereen is professor in de achterafgeneeskunde (Dick Buitelaar).

11. Stay hungry, stay foolish (Steve Jobs).

12. You miss 100% of the shots you don’t take (Wayne Gretzky).

13. Nog eentje dan, met de jas aan.

 Bas Koolen
 Amsterdam, 26 april 2013
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