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Stellingen 
 
 

behorende bij het proefschrift 
 

Surgery after neoadjuvant treatment for non-small cell lung cancer: 
decision making and patient outcome 

 
 
 

1. Erlotinib is veilig voor gebruik in de preoperatieve setting en heeft geen nadelig effect op 
een daarop volgende operatie of het postoperatieve herstel. (dit proefschrift) 

 
2. Het hogere responspercentage bij de behandeling met EGFR-TKI’s na selectie op basis van 

fenotype wordt niet volledig verklaard door de grotere kans op aanwezigheid van een 
EGFR mutatie. (dit proefschrift) 

 
3. Bij patiëntenselectie voor behandeling met EGFR-TKIs op basis van EGFR-mutatiestatus 

alleen, wordt aan potentiële responders, namelijk circa 10-20% van de patiënten zonder 
EGFR-mutatie, behandeling onthouden. (dit proefschrift) 

 
4. Voor vroege responsmonitoring tijdens neoadjuvante behandeling met EGFR-TKIs is FDG 

PET/CT informatiever dan CT. (dit proefschrift) 
 
5. Het moeilijk te maken onderscheid tussen spontane necrose en therapiegeïnduceerde 

regressie maakt de status van pathologische respons na neoadjuvante therapie bij 
longtumoren tot een zilveren standaard. (dit proefschrift) 

 
6. De aanvullende waarde van chirurgie voor sulcus superior tumoren na chemoradiotherapie 

kan worden benaderd door het percentage resectiepreparaten met vitale resttumor, 
hetgeen overeenkomt met het percentage locoregionaal recidief bij inoperabele patiënten. 
(dit proefschrift) 

 
7. De behandeling van sulcus superior tumoren met dagelijks cisplatinum en een relatief hoge 

dosis (66Gy) gelijktijdige radiotherapie resulteert in een hoger percentage pathologisch 
complete respons dan gerapporteerd in de literatuur na andere chemoradiotherapie 
schema’s. (dit proefschrift) 

 
8. Patiëntenselectie verbetert het resultaat van een behandeling, niet de behandeling zelf. 
 
9. Een mens in comfortabele omgeving groeit niet. 
 
10. Vrouwen kun je verdelen in twee groepen, maar ik zou het niet doen. (Herman Finkers) 
 
11. De mensenwereld is vergelijkbaar georganiseerd als DNA, slechts 2% produceert een 

tastbaar resultaat, de rest houdt zich bezig met regulatie en procesmanagement. 
 
 
 
Ingrid Kappers, 2013 




