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Stellingen 
behorende bij het proefschrift 

 
 
 

Advancements in diagnostic imaging for urothelial carcinoma 
 
 
 
 

1. Voor de evaluatie van de hoge urinewegen van patiënten die zich presenteren met 
hematurie dient CT-urografie gereserveerd te worden voor macroscopische 
hematurie, terwijl microscopische hematurie effectief geanalyseerd kan worden 
met behulp van echo. (dit proefschrift) 

 
2. De incidentie van operatief behandelde tumoren van de hoge urinewegen is 

gestegen in de periode 1995-2005, waarbij een trend naar meer endoscopische 
chirurgie werd geobserveerd. (dit proefschrift) 

 
3. Vele nieuwe optische technieken worden momenteel onderzocht op hun waarde 

voor blaaskanker diagnostiek en hoewel de meeste veelbelovend lijken, zijn er 
slechts enkele klaar voor implementatie in de kliniek. (dit proefschrift) 
 

4. De potentie van een real-time histologische diagnose van blaaskanker op basis van 
de hoge resolutie dwarsdoorsnede beelden die Optical Coherence Tomography 
genereert kon met behulp van kwantitatieve data analyse in een ex vivo studie 
niet worden bevestigd. (dit proefschrift) 
 

5. Narrow band imaging (NBI) is een elegant nieuw optisch diagnosticum dat de 
visualisatie van urotheel carcinoom van de blaas significant verbeterd. (dit 
proefschrift) 

 
6. Door de verbeterde visualisatie van blaastumoren middels NBI leidt een NBI-

geassisteerde transurethrale resectie van deze blaastumoren tot een vermindering 
van het aantal resttumoren. (dit proefschrift) 

 
7. Failing to plan is planning to fail.  

 
8. Een vriend is iemand die je verleden begrijpt, die in je toekomst gelooft en die je 

neemt zoals je bent. 
 

9. Homo sapiens non urinat in ventum. 
 

10. Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost en ook niet wat 
onwetendheid aanricht. (SER voorzitter A. Rinnooy Kan) 

 
11. Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt - Het is 

niet zo dat de dingen moeilijk zijn omdat we ze niet wagen, maar omdat we ze niet 
wagen zijn ze moeilijk. (Seneca) 

 
12. Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. (Gerrit Komrij) 
 

 
 
 
 
 
 

Evelyne Cauberg, 12 oktober 2011 
 


